Referat af menighedsrådsmøde MR 2022-3,
i Kirkehuset, Herning Kirke d. 17. marts kl. 17.00
Afbud fra: Jens og Knud
Indledning ved: Søren
Referent: Lone Skytte
Dagsorden:
1. Godkendelse af
dagsorden
2. Formand og
næstformand
a. Besøg af Arne
Bach.
b. Ny regnskabsfkt . i
Provstiet
c. Distrikts-GF.
d. Møde i FKG
e. Møde med
kirketjenerne
udskydes til
næste møde i
MR

4. Kontaktpersonen
a. Alm
orientering

b. Kordegne

Referat:
Dagsorden godkendt.

a. Arne Bach har fortalt om stiftsarbejdets rådgivende funktion og
opgaver, herunder udvalget som arbejder med grøn omstilling.
MR er meget indstillede på at arbejde som sparringspartner ifht.
udvalgets arbejde.
b. I Hedeagerkirken lægger hus til ny deltidsregnskabsfunktion i
provstiet.
c. Klaus har til GF, luftet sine tanker om at overveje
kontaktpersonens mange opgaver ifht. kirkens ansatte.
d. Henrik: Inspiration til hvordan menighedsrådene kan rustes godt
til at bruge medierne. Besøg af Henrik Stubkjær, som fortalte om
kirkens evne til og udfordringen med at agere i mediebilledet.
e. Udskudt til næste MR-møde
Information om støttegudstjenesten lørdag d. 26. marts, kl.
16.00. Der kommer annonce i HF. Entréindtægten går ubeskåret
til Ukraine.
Der skal pr. 1. september, 2022 ansættes ny provst.

a. Karen Nygaard har opsagt sin stilling ved kirken pr. 1. maj.
Der afholdes pt. MUS-samtaler.
Der arbejdes i personalegruppen med personalepolitikken.

20/3 Ulrik
27/3 Elin
3/4 Karen
10/4 Klaus
14/4 Henrik
15/4 Ulrik

17/4 Elin
18/4 Lone
24/4 Karen
30/4 Søren
01/5 Elin
08/5 Henrik
13/5 Klaus
15/5 Klaus
22/5 Elin
26/5
29/5
05/6

4. Kirkeværge
herunder
præstegårdsudValget
Referat:
Budgetmøde med
Laila I den
kommende tid.
Der udarbejdes et
årshjul for
kirketjenernes
arbejde.
5. Kirkeudvalget

Der er fortsat kontakt til Nationalmuseet. Der er endnu ikke en tidsramme.

6. Aktivitetsudv.

Sangaften med mange forskellige genrer i salmevalget. God quiz fra Bo.

7. Kor- og
musikudv.

7. Der arbejdes på at indtjene penge til kommende korrejser.
9. Der arbejdes på at styrke indsatsen med at lave børne- og familiearbejde i
kirken.

8. Øvrige udvalg
9. Medarbejderrepræsentanten
10. Kassereren
Årsregnskab v. Laila

10. Årsregnskab gennemgået ved Laila. Årsresultatet ender ud med et
underskud på knap kr. 113.000,00. Årsregnskabet afleveres til provstiudvalget.
MR. har enstemmigt godkendt.
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Laila og Søren vil i nærmeste fremtid gennemgå de udgifter, som er nye ifht.
det nye kirkehus.
Firmaet LOKAS, vil for eftertiden håndtere kirkens indkomne kontanter.
Vi bevarer samarbejdet med nuværende bankforbindelse.
.

11. Præsterne, max. 5
Bo: Har haft udbytterigt møde med familier fra menigheden om hvordan
minutter til hver
børne- og familiearbejdet kan vitaliseres.

12. Eventuelt

13. Næste møder:
FU 11/4 kl. 17
MR 21/4 kl.17
Indleder til næste
møde: Klaus
14. Protokollen

12. Ønske om at vi fremtidigt giver plads til at vi i menighedsrådsarbejdet
afsætter plads til hvordan vi kan arbejde for fremme af det almindelige
kirkearbejde.

