HERNING SOGNS MENIGHEDSRÅD
Østre Kirkevej 1
7400 Herning

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset den 15. december 2016 kl. 18.30
Afbud fra: Klaus Lytzhøft, Tobias Ramm-Eberlein, Elin Hansen, Carsten Færch
Indledning ved Arne Bach
Dagsorden:
1.   Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2.   Formand og næstformand
a.   Regnskab 2015 er godkendt af provstiet
•   Taget til efterretning
b.   Forespørgsel fra Gullestrup MR om regnskabsførelse i Herning kordegnekontor
•   Vedtaget at Herning kordegnekontor varetager regnskabsførelsen for Gullestrup med
relevant økonomisk kompensation
c.   Fastsættelse af vederlag for formand, kasserer, kirkeværge, kontaktperson
•   Vederlaget er vedtaget.
d.   Vedtagelse af forretningsorden. Se udsendte
•   Forretningsordnen er vedtaget
e.   Vedtagelse af regnskabsinstruks samt vedtægt for
Kasserer – Vedtaget
Kirkeudvalg – Vedtaget
•   Irrelevant information omkring kirkegård og graverens arbejde der ikke behøves for
kirkeudvalgets arbejde er blevet fjernet.
Kirkeværge - Vedtaget
•   §10, §11, §12 omkring kirkegården er fjernet
Kontaktperson – Udsættes til efterfølgende møde
Sekretær – Udsættes til efterfølgende møde
HKD – Udsættes til efterfølgende møde
f.   Abonnement på Menighedsrådenes Blad (675,- kr. pr. abonnement)
•   Fortsættes med at sendes til menighedsrådsmedlemmer
g.   Mødekalender for 2017 er gennemgået og revideret

3.   Kontaktpersonen
a.   Kordegn i kirken:

27/11 Arne Bach
4/12 Karen Bunk
11/12 Ulrik Baun
18/12 Torben Sørensen
24/12 kl. 10 Elin Hansen
24/12 kl. 14 Elin Hansen
24/12 kl. 15.15 Klaus Lytzhøft
24/12 kl. 16.30 Arne Laugesen
25/12 Karen Bunk
26/12 Arne Bach
1/1 Karen Bunk
8/1 Ekstern
15/1 Arne Laugesen
22/1 Ekstern
29/1 Ulrik Baun

4.   Kirkeværgen
•   Foreløbig intet input
5.   Kirkeudvalget
•   Kirkeudvalget arbejder imod at erhverve et nyt højtaleranlæg til kirken.
6.   Præstegårdsudvalget
•   Præstegårdsudvalget kommer med indstilling til udvalgets fremtidige procedure ved
præsteboliger
7.   Aktivitetsudvalget
•   Vellykket Advents-fest: 80 voksne 10 børn var fremmødt.
8.   Korudvalget
•   Er blevet konstitueret d. 14.12.16, Karen Bunk som formand, Anders Nørgaard som
kasserer
•   Drengekorets og pigekorets Julekoncerter velbesøgt, 2x250 billetter solgt i forsalg.
•   Drengekoret planlægger koncertturne til USA, efteråret 2017.
a.   Lukket punkt.
9.   Byggeudvalget
•   Byggeudvalget er konstitueret for ét år, Arne Bach fortsætter som formand.
•   Byggeudvalget består af Arne Bach, Arne Laugesen, Aksel Fyhn og Jens Moesgård
•   Byggeudvalget afholder møde med provsten vedrørende byggesagen
10.  Øvrige udvalg
•   Der har været møde i udvalget for menighedsplejen, hvor der er blevet fortaget uddeling, i
alt 25 donationer
•   Møde i kirkelegatudvalget, der er blevet uddelt donationer til Blå kors varmestue, Kirkes
Korshær og indsatte i arresten.
11.  Medarbejderrepræsentant
•   Skiltning i forbindelse med juleaften – Hvilke døre er låst eller ej.
12.  Kassereren
•   Intet input

13.  Præsterne
a.   Maks 5 minutters orientering til hver.
•   Bo Knudsen: Volontør i Tanzania er kommet hjem lidt før tid. De har fået en god oplevelse og
positive tilbagemeldinger.
•   Bo Knudsen: Ønsker et billede af menighedsrådet i dagslys til kirkebladet.
•   Bo Knudsen er bortrejst i påsken, derfor er præsten på Skærtorsdag Leif Mortensen
•   Svend-Erik Søgaard: Året på sygehuset er forløbet godt. Budgettet er blevet brugt godt, på
bl.a. foredrag fra forskellige foredragsholdere.
•   Poul Kristensen: Tak for opmærksomheden ved barselsgave
•   Poul Kristensen: Ny donation fra Hardia frimurerlogen til indkøb af salmebøger til Herning
arrest.
14.  Næste møde.
•   Byggesagen
•   Renovering af kirken
•   Klokkeringningsregulativ
15.  Eventuelt
a.   Indleder til næste møde – Bo Knudsen
16.  Protokollen underskrives.

