Referat af Menighedsrådsmøde MR 2021-9, i Kirkehuset,
Herning Kirke d. 28. oktober kl. 18.30.
Afbud fra: Ole, Jens, Elin, Anders og Søren
Indledning ved: Knud Meldgaard
Dagsorden:
1. Godkendelse af
dagsorden
2. Formand og
næstformand:
a. Formandsmøde i
Landsforeningen
af MR
3. Kontaktpersonen
a. Lukket
punkt
vedr.
personale
b. Kordegne og
streaming

Referat:

Godkendt.

Klaus har været med på formandsmøde i Nørresundby. Fremtidigt kan vi
med fordel bruge foreningen mere i vores arbejde som MR og trække på de
ressourcer de har.

Der er pt. skruet op for ekstern rengøring. De kommer tre gange om ugen.
Månedlig pris ca. kr. 20.000 inkl. moms.

31/10 Ulrik Baun
07/11 Klaus
14/11 Henrik
21/11 Elin
28/11 Klaus
05/12 Karen
12/12 Elin
19/12 Ulrik Baun
Forslag: Juleaftensdag åbnes dørene en halv time før, Carsten spørges.
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

Vedrørende bygningssyn: Der skal
4. Kirkeværge
hvert år udføres bygningssyn.
herunder
præstegårdsudvalget Der bliver et praktisk problem med at
få aflåst kirken i den kommende tid,
indtil automatisk dørlås bliver
færdiglavet.
Derudover orientering om almindelig
vedligehold.

5. Kirkeudvalget

Renovering er udskudt til maj til
oktober 2023.

6. Aktivitetsudvalget
7. Kor- og
musikudvalget
8. Øvrige udvalg

Der arbejdes på at lave en sangaften.
Sidste sogneaften var ikke voldsomt besøgt. I kommende kirkeår, kan der
arbejdes på at tænke sogneaftenener anderledes. Måske veksle fra 3 til en.

Koret har været på tur til Nordjylland. Fem gode koncerter.
Korudvalgsmøde i kommende uge.
Intet nyt.

Medarbejdere klar til at byde ny kirketjener velkommen. Medarbejderne
9.
Medarbejderrepræsenta er glad for samarbejdet med menighedsrådet.
nt
Kunst i kirkehuset. Lone Skytte hjælper til med kommende udstillinger.
Medio februar skal der hænges nyt kunst op.
Evt. kommende ferniseringer ifbm. kirkekaffe
Kvartalsrapport pr. 30.09.21 gennemgået ved Laila.
10. Kassereren
er tilløbet lidt ekstra udgifter og omvendt er der stadig udgifter i forbindelse
a. Kvartalsrapport ved Der
med coronanedlukning, som vi er sparet for. Hvis det ender med et overskud for
Laila
året, er det muligt at reservere disse til brug i det kommende budgetår.

11.Præsterne
Max. 5 minutters
orientering tilhver

12. Eventuelt

13. Næste møder
FU: 8. november
kl. 17.00
MR: 18.
november
18.30
Indleder:
Ole
14. Protokollen

Kvartalsrapport er behandlet og godkendt.
Bo: God studietur til Grækenland med god inspiration til det daglige arbejde i
kirken.

Overvejelse om at kunne starte menighedsrådsmøder kl. 17.00 i fremtiden. Det
tages på næste møde.

Oplæst og godkendt.

