Referat af Menighedsrådsmøde MR 2021-8, i Kirkehuset,
Herning Kirke d. 16. september kl. 18.30.
Afbud fra: Karen Bunk, Ole
Indledning ved: Ole
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Formand og næstformand:
Valgforsamlinger:
a. Provstiudvalg
Stiftsråd
b. Datoer for møder i MR
2022.

c. Kursus, Arbejdsgiver i
praksis.
3. Kontaktpersonen
a. Lukket punkt vedr. personale

Referat
Dagsorden er godkendt

Drøftelse af mødelængde.
Til Stiftsrådet er Arne Bach valgt for Søndre Provsti.
Forslag om at invitere Arne Bach til et menighedsrådsmøde til at
fortælle om arbejdet i Stiftsrådet.

FU møde
10/1
7/2
7/3
11/4
9/5
7/6
8/8
5/9
10/10
7/11
5/12

MR møde
20/1
24/2
17/3
21/4
19/5
16/6
18/8
15/9
27/10
17/11
15/12

Invitation til alle om at i MR kan deltage. Overskriften
er ’Menighedsrådet som arbejdsgiver’.

b. Kordegne og streaming
19/09 Elin
26/09 Ulrik Baun
03/10 Klaus
10/10 Henrik
17/10 Elin
24/10 Klaus
31/10 Ulrik Baun
07/11 Klaus
14/11 Henrik
21/11 Elin

4. Kirkeværge herunder
præstegårdsudvalget
5. Kirkeudvalget

Mindre projekter som afsluttes på Nørre Allé 1 og i Kirkehuset.
Søren undersøger om der skal være kirkesyn i indeværende år.
Der har været kontakt til Nationalmuseet, som oplyser at der
pt. er ca. et års ventetid på besøg fra dem. Dette får betydning
for tidsplanen for den indvendige renovering af kirken.

6. Aktivitetsudvalget
7. Kor- og musikudvalget

Desuden er der opmærksomhed på at vi ikke får
dobbeltlukning af Vestre Kapel og Herning Kirke samtidigt.
Beslutninger om tidsplanen er ikke drøftet i kirkeudvalget.
Accept i MR til at kirkeudvalget tager beslutning om det videre
tidsforløb ifht. kirkerenovering.
Inden for kort tid, vil der være etableret fjernlås i kirken.
Der har været afholdt sogneaften. Der var ikke stor deltagelse.
Udvalget drøfter hvordan fremtidige aftenener kan forløbe.

Der arbejdes pt med visionsplan 2025.
Samarbejdsaftale mellem HKD og Sangskolen er
gennemgået.

8. Øvrige udvalg
9. Medarbejderrepræsentant
10. Kassereren
a. Revisionsprotokollat- udkast
v. Laila
b. Budget 2022 v. Laila

11.Præsterne
Max. 5 minutters orientering til
hver

12. Eventuelt

Glæde over at blive inddraget i ansættelsessamtaler af ny
kirketjener.
Revisionsprotokollat gennemgået. Nuværende regnskabspraksis
fortsætter. Der strammes op på afregning af kollekt. Derudover
ingen anledning til bemærkninger. Protokolattet taget til
efterretning.
Budget for 2022 gennemgået og indsendt.
Herning Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 39378213, , Endelig
budget afleveret d. 16-09-2021 19.29 Budget godkendt.
Jens: Er kommet i gang med konfirmander. Jens har 57.
Bo: Snak med konfirmanderne om, hvor ofte de skal være med
til gudstjenester. Godt i gang med 40 konfirmander. Der er
startet op på minikonfirmandundervisning.
Kursus fra før coronalukning, afsluttes med tre resterende
kursusgange. Titel: Udforsk livet.
Poul: Er godt tilbage til en ’normal’ arbejdsgang i kirke og
arrest. Arbejdsfunktioner er genoptaget i fuld omfang.
Alle præster tager på studietur til Grækenland i uge 39. Præster
fra Nordre Provsti overtager kirkelige handlinger.
Tanker om en snarlig fest(evt. januar) for tidligere og nyt
menighedsråd, samt personale. Dette har også været udskudt
pga. corona. Udvalget går i tanker om en nytårskur med
påhæng. Datoforslag; Fredag d. 28. januar, 2022.
Frauke laver et lamineret referat fra MR-møder på
magasinhylden i kirkehuset.

13. Næste møder
FU: 11. oktober kl. 17.00
MR: 28. oktober kl. 18.30
Indleder: Knud
14. Protokollen

