Referat af Menighedsrådsmøde MR 2022-9, i Kirkehuset, Herning Kirke
d. 27. oktober kl. 17.00
Dagsorden

Referat

Afbud:
Indledning:
1. Godkendelse af dagsorden

Ole Kragh, Søren Aaby
Kim Laugesen
Godkendt

2.

Formand og næstformand

a. Vi retter henvendelse til provstiet ift. affaldssortering.
b. ERFA-mødet har ikke haft det store udbytte med sig.
Landsforeningen af Menighedsråd er af den holdning, at
uddannelse af kontaktpersonen er vejen frem, for at kunne
håndtere den store arbejdsbyrde det er at være
kontaktperson.
c. Der gives positivt udsagn til at Folkevirke kan låne
multisalen på mandage efter jul.
d. Drøftelse ud fra diverse spørgsmål.

a.

Kom godt i gang med
affaldssortering
b. Afrapportering fra ERFAmøde i provstiet vedr.
kontaktpersonens rolle
c. Henvendelse fra
Folkevirke
d. Kirkens vækst v. Bo

3.

Kontaktpersonen
a. Alm. orientering

b. Kordegne

c.
4.

Kirkeværge
Herunder præstegårdsudvalg

Ansættelse af Michael Pedersen, med opstart d. 25. oktober. Der
har været kontakt til provstiet vedr. diverse formalia, herunder
kontrakt.
Konstruktiv evaluering med nyansat kirke- og kulturmedarbejder.
Der er lavet en rammetidsaftale med kirke- og kulturmedarbejder.
30.10. Klaus
06.11. Henrik
13.11. Karen
20.11. Elin
27.11. Klaus
04.12. Søren
11.12. Elin
Karen har redigeret ’opskriften’ på jobbet som kordegn.
Der har været gennemgang af kirken med hensyn til skimmel og
råd. Intet af dette er fundet.
Arbejdet på Nr. Alle 1 er færdigt, dog mangler maling af stakit og
søjler.
Ranunkelvej - renoveringen af vinduer skal i gang nu samt andre
mindre vedligehold.
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5.

Kirkeudvalg

Ingen bemærkninger.

6.

Aktivitetsudvalg

Der har været foredrag, med 140 deltagere. Velbesøgt og god
aften.

7.

Kor- og musikudvalg

2 koncerter og Island. En meget vellykket tur til Island, hvor ting er
gået op i en højere enhed.

8.

Øvrige udvalg

Kirkegårdsudvalget: Renovering af Vestre Kapel trækker lidt ud.

9.

Medarbejderrepræsentant

Førstehjælpskursus for medarbejdere d. 8. november.
Menighedsråd og ansatte kan få en gratis billet til de koncerter,
som HKD og Herning Kirke står som alene-arrangør af.
Mulighed for at oprette et kunstudvalg undersøges.

10. Kassereren

Intet nyt.

11. Præsterne

Jens: Præsterne har arrangeret koncerten Hymns from Nineveh
Julekoncert 5. dec.
Poul: Igen tilbage på fuld tid.

Max 5 min. til hver
12. Eventuelt
Intet
13. Næste møder
FU: 7.11. kl. 17.
MR: 17. 11. kl. 17.
Indleder til næste møde:
Henrik
Bo indleder på mødet i
december.
Afbud fra Bo og Jens.
14. Protokollen

Oplæst og godkendt.
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