
Referat fra Menighedsrådsmøde MR 2021-5, i Kirkehuset, d. 20. maj    kl. 
18.30. 

 
Afbud fra: Anders Nørgaard, Else-Marie Bank-Jensen, Knud Melgaard, Elin Hansen 
Frauke Meldgaard deltager som nyvalgt medarbejderrepræsentant sammen med Carsten Færch, 
som deltager for sidste gang. 

 

Indledning ved: Klaus Lytzhøft 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 

2. Formand og næstformand  

A. Streaming – status Av-firma installerer de resterende dele efter pinse.  

            B. Tilbud om bæreposer til brug  

                 på biblioteket 

  Vi takker nej til tilbuddet.  

              C. Haven på Nørre Alle 1 

 

Der er plantet 3 træer, med tilfredsstillende resultat.  

D. Økonomikonsultation 

     i Provstiet d. 10.maj 

     

Provstiudvalget var lydhøre under besøget.  

            E. Budgetudspil fra udvalgene? 
 

  Intet nyt.  

             F.  Ny kirketjener. ”Omfang”   

     

Modtaget opmåling og fået lavet en beregning fra provstiet. Vi 
har til næsten 2 fuldtids stillinger. Sender stillingsopslag ud 
omkring august. Vi læser udkastet igennem, og sender rettelser til 
Lone Skytte inden 1 juni. 

           
             G. Anskaffelse af     

   personale-garderobeskabe 
 

 

Der tænkes at anskaffe et lille antal garderobeskabe. Der er 

mulighed for at ophænge disse i kælderen. 

 

          H. Kunst i kirkehuset 
 

Ligningsmæssige penge kan ikke bruges til leje af kunst.  

Nuværende aftale kan ikke fortsætte. Aftalen slutter ved 

udgangen af september.  

Mulighed for at lokale kunstnere kan udstille eller evt. 

samarbejde med Herning Billedskole.  

3. Kontaktpersonen  



A. Kordegne i kirken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             B. Orientering fra   
                  Kontaktpersonen. 
             C. Lukket punkt 
      

23/05 Klaus, Klaus streamer 

24/05 Elin, Henrik streamer 

30/05 Karen, Karen 

streamer 

06/06 Klaus, Klaus streamer 

13/06 Klaus, Klaus streamer 

20/06 Elin, Lone streamer 

27/06 Henrik, Henrik 

streamer 

04/07 Elin, Søren streamer 

 

4. Kirkeværge Der er monteret ny lås på døren til kirkehus. 

Der tænkes I ny lås på hoveddøren til kirken, hvor der kan låses 

elektronisk og via app. (Prisoverslag kr. 10.000) 

Der arbejdes på mindre reparationer på Nørre Allé 1, samt 

pudseopgaver i kirken.  

  Forslag fra provstiet; Skal man lave et centralt præsteboligsyn, 

som overgår til provstiet.  

5. Kirkeudvalget Kirkeudvalget har besøgt St. Johannes Kirke og Uhre Kirke, som 

inspiration til kommende renovering.  

Der er udarbejdet et katalog(ønskeseddel) og tidsplan for 

renovering.  

  Der arbejdes på at kunne genåbne kirken i adventstiden 2022. 

6. Præstegårdsudvalget   Intet nyt 

7. Aktivitetsudvalget Intet nyt 

8. Kor- og musikudvalget 
 

Korprøver afholdes igen i kirken.  

9. Magasinets afvikling  Magasinet lukkes endeligt ned inden 1. juni.  

10. Øvrige udvalg Intet nyt. 

11. Medarbejderrepræsentant Velkommen til Frauke, som glæder sig til samarbejdet i rådet.  

Foreløbig tak til Carsten. 

12. Kassereren 
       Laila Nielsen deltager i 
       punktet omkring budget- 
       lægning 

Budgetlægning er gennemgået ved Laila.  

Der er umiddelbart et overskud for 2021, men der er ikke taget 

højde for rentetilskrivning.  

Lige nu står der et korrigeret resultat på godt 195.000.  

Pt. er der ikke grund til bekymring. Der er sæsonkorrigerede 

udgifter som konfirmationer, som endnu ikke er afholdt.  

Der er pt. et øget forbrug på strøm.  

Kvartalsregnskabet er gennemgået og godkendt.  



Årsbudget 2022:  

Alle kendte aktiviteter kører videre på de kendte beløb. 

Der er ikke en stigning på ligningsbeløbet for 2022.  

Udover budgettet har vi fået 200.000 til at få ordnet udskudt 

vedligehold på bygninger som har været udsat.  

Der er afsat 4,9 million til nyt tag på kirken, kalkning m.m. i 

budgetåret 2022.  

Der er usikkerheder omkring det kommende budget. Det være 

sig nyansættelse af kirketjener i slutningen af 2021 og 

lønningen i forhold til kirkelige tjenester i Gødstrup. Det nævnes 

også, at der stadig er ubekendte udgifter ifht. nyt kirkehus.  

Anbefalet lyder fra Laila at ligningsbeløbet hæves til de højere 

udgifter.  

Der er ligeledes skrevet ønske af renovering af flyglet i 

multisalen fra provstiet. (Ca. kr. 110.000) 

Foreløbigt budget for 2022 

Kode: Herning Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 39378213, Budget 

2022, Bidrag budget afleveret d. 20-05-2021 19.07.  

 

13. Præsterne 

A. Max. 5 minutters 

orientering til hver 

Bo: Ved gudstjenesten på søndag forsøges der med altergang 

Pinsesøndag. Ligeledes laves der udendørs kirkekaffe.  

Poul: Afholder barsel fra juli og indtil midt august.  

Jens: Det kører godt med minikonfirmander. Nogle gode hold 

med motiverede børn.  

Ligeledes er konfirmandundervisningen godt i gang igen.  

Det er muligt at afholde gudstjenester ude på plejehjemmene.  

Der er mange ting der skal løbes i gang igen postcorona.  

 vender tilbage til den ordinære gudstjeneste. (1 stk., hvis flere 

afholdes det som ekstra gudstjeneste) 

Svend-Erik: Samme gudstjenesteform 2. Pinsedag som 

foregående dag.  

Er i gang med overlevering af opgaver frem til aftrædelse. Svend-

Erik træder ud af Korshærs-rådet og Folkekirkens Familiestøtte.  

14. Eventuelt På de næste møder afsættes der lidt tid til Frauke, omkring 
kirkens daglige liv.  

15. Næste møder 

FU: 7. juni kl. 17.00 

MR: 17. juni kl. 18.30 

Indleder: 

    
   FU: 7. Juni kl. 17.00 
   MR: 16. Juni kl. 18.30 
 
   Indleder: Anders 

16. Protokollen  

 


