Dagsorden til Menighedsrådsmøde MR 2022-2,
i Kirkehuset, Herning Kirke d. 24. februar kl. 18.30.
Afbud fra: Søren, Else-Marie
Indledning ved: Klaus
Dagsorden:

Referat:

1. Godkendelse af
dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Formand og
næstformand
a. Besøg af Arne
Bach.

Arne Bach besøger os på næstkommende menighedsrådsmøde d. 17. marts.
På næstkommende møde, spørges der én eller to personaler, om de vil
deltage og fortælle om deres arbejde. Klaus laver aftalen.
Lokalt møbelfirma har spurgt om kirkehuset må bruges som location for
fotosession. Kirkehusets lysindfald er godt ifht. fotos. De er velkomne.

3. Kontaktpersonen
a. Lukket punkt
vedr.
personale
b. Alm.
orientering

c. Kordegne:

4. Kirkeværge
herunder
præstegårdsudvalget

27/2Henrik
6/3 Elin
13/3 Klaus
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
Besøg fra Nationalmuseet er fortsat i forberedelsesfasen og en dato er ikke
meldt ud.
Det drypper ned fra ovenlysvinduet i kirkehuset. Der er taget kontakt til
tømrer.

5. Kirkeudvalget
6. Aktivitetsudv.

Sogneaften godt besøgt med 51 deltagere. Facebookboosteren virker godt.

7. Kor- og
musikudv.
Monitor
Regnskab

Frivilligfest er aftalt til 21. august.

8. Øvrige udvalg

12. Eventuelt

Kirkehøjskoleudvalget har haft møde. Der nedsættes et udvalg, hvor der skal
sættes fokus på fremtidig ledelse og struktur.
Aktivitetsniveauet er højt i kirke- og kirkehus. Der er arbejdsglæde og trivsel
blandt medarbejdere.
Der startes op på Kirkens dagligstue hver fredag, som drives af frivillige.
På næste møde er der budgetpunkt for 2023.
Der undersøges på om hvilke fremtidige bankforbindelser, vi skal benytte os
af. Laila og Ole taler sammen om dette.
Jens; Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag d. 13. marts. Der mangles
fortsat indsamlere.
Sidste weekend i august transmitteres gudstjenesten fra Herning Kirke på
DR P1, i forbindelse med Operafestival i Herning.
Bo: Fastelavnsgudstjeneste søndag d. 27. kl. 10.00 som familiegudstjeneste.
Kl. 8.30 afholdes en almindelig gudstjeneste.
Bo afholder kristendomskursus i samarbejde med Bethania.
Konfirmand-dag med tur til det nye sygehus i Gødstrup.
Det nye kirkeblad er klar til uddeling.

13. Næste møder:
FU 7/3 kl. 17
MR 17/3 kl. 17

Indleder Søren

14. Protokollen

Godkendt.

9. Medarbejderrepræsentanten
10. Kassereren

11. Præsterne

Forespørgsel om der kan opsættes en monitor ved orglet, så organisten
lettere kan følge koret under koncerter, når de står nede i kirken. Jesper
undersøger hvordan det kan sættes op.
Regnskab for koret gennemgået.
Der er ansøgt Fonden for Herning Kirkes Drengekor, om delvis dækning af
underskud.

