Dagsorden til Menighedsrådsmøde MR 2021-10, i
Kirkehuset, Herning Kirke d. 18. november kl. 18.30.
Afbud fra: Poul, Anders forlod mødet under 2. punkt, Klaus forlod mødet efter konstituering.
Indledning ved: Ole
Dagsorden:
1. Godkendelse af
dagsorden
2. Formand og
næstformand:
Konstituering
af MR

Referat:

Anders vælger af personlige årsager at gå ud af menighedsrådet.
1. suppleant skal kontaktes for at træde ind i menighedsrådet.

Fremtidigt
mødetidspkt.

Klaus Lytzhøft er genvalgt til formand. 9 stemmer for, 2 blanke
Karen Bunk er genvalgt til at næstformand. 10 stemmer for, 1
blank
Søren Aaby fortsætter som kirkeværge.
Ole fortsætter som kasserer.
Janni fortsætter som sekretær.
Else-Marie Bank fortsætter som kontaktperson, med Elin som
sparringspartner.

Kirkehøjskolen

Menighedsrådet har gennemlæst tilsendt bilag.

Provstiudvalg
og stiftsråd

Vi forsøger os med nyt mødetidspunkt for menighedsrådsmøder,
kl. 17.00. Vi skal have lavet en turnus for afrydning. Lone laver en
plan. Kirketjener køber ind til let traktement.

Flyglet

Den 24. februar afholdes menighedsrådsmødet kl. 18.30, pga.
kirkehøjskolen.

Formandsmøde i provstiet.

Jens og Knud har været til møde omkring Kirkehøjskolen. Skt.
Johannes Kirke har meldt sig ud af samarbejdet.
Flyglet er under reparation. Flyglets ben skal repareres. Regning
kan dækkes af fondspenge.

3. Kontaktpersonen
a. Lukket
punkt
vedr.
personale
b. Andet
b. Kordegne og
streaming

Hilsner fra Carsten med tak for gaven.
Huske at lægge arrangementer i kalenderen, til hjælp
for kirketjeneren.

21/11 Elin
28/11 Klaus
05/12 Karen
12/12 Elin
19/12 Ulrik Baun
Forslag: Bo aftaler med Svend, hvornår dørene til de to første
gudstjenester åbnes

24/12 kl. 10 Elin
24/12 kl. 13.30 Knud, Lone
24/12 kl. 14.45 Klaus, Janni
24.12. kl 16.00 Klaus, Lone
25/12 Henrik
26/12 Karen
1/1 kl. 16.00 Ulrik Baun, der skal serveres et glas champagne.
Kirketjeneren indkøber.
2/1 kl. 10.00 Klaus
Der har været gennemgang af bygninger med ny kirketjener.
4. Kirkeværge
Kirken er blevet pålagt et ekstra syn om året, som skrives i en rapport til
herunder
præstegårdsudvalgetprovstiet.
Automatisk låsning på
hoveddøren til kirken
igangsættes. Handicapdøren skal
låses manuelt foreløbigt, men der
arbejdes på at det kan kobles på
automatikken.
5. Kirkeudvalget
Intet nyt

6. Aktivitetsudvalget
Adventsfest 8/12
7. Kor- og
musikudvalget

Opfordring til at vi i menighedsrådet møder op til festen.
Der er evalueret på efterårets møder, som ikke har været godt besøgt.
Overvejelse om, at tre møder konverteres til et møde.
Foråret er budgeteret med tre møder.
Udvalget mødes i den næstkommende uge. Den 1. december er der
Messiaskoncert og senere De 9 læsninger.
Koret har været på to turnéer og har derudover lavet
Mozarts Requiem.

8. Øvrige udvalg
9.
Medarbejderrepræsentant

10. Kassereren

Der er arbejdsro- og glæde blandt medarbejderne. Ny kirketjener er blevet
taget godt imod.
Nyt ophæng i kirkehus til A3-plakater.
Medarbejdere hjælper pt. hinanden med holde kirken aflåst, indtil
automatik er bragt i orden.
Økonomien hænger godt sammen. Lønrammen til kommende kirketjener er
30 timer.

11.Præsterne
Max. 5 minutters
orientering tilhver

Jens: Der skal findes nye frivillige til at varetage at sogneeftermiddage.
Der afholdes børnejulekoncert fredag d. 10. december kl. 16.00. Der er pt.
reserveret godt 300 pladser. Der vil blive reklameret for det i medierne. Der er
plads til godt 400. Der skal vises coronapas.
Konfirmationsforberedelse med Bifrostelever går i den kommende periode over til
at samles som temadage.
Bo:
Minikonfirmand er nu afsluttet, men søndag d. 21. er der afslutning med dem i
kirken. Det er aktuelt at tjekke coronapas.
Der lukkes pt kun 200 ind i kirken.
Lone skriver ud på intern facebookgruppe i drengekoret om hjælp til at
tjekke cornapas. Foreløbigt d. 21. og 28. november.

12. Eventuelt

Der sendes invitationer ud til gamle og nye menighedsrådsmedlemmer og
ansatte medio december - en udsat nytårskur.
Klaus takker for blomster.

Bo indleder næste møde.
13. Næste møder
FU: 29. november
kl. 17.00
MR: 9.
december
18.30
Indleder:

14. Protokollen

