
Dagsorden til Menighedsrådsmøde MR 2021-6, i Kirkehuset,  

Herning Kirke d. 16. juni    kl. 18.30. 
 

Afbud fra: Henrik Andersen, Elin Høyer Hansen 

 

Indledning ved: Anders Nørgaard 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden Referat godkendt. 

2. Formand og næstformand Ros til aktivitetsudvalget for Svend Eriks 
afskedskedsreception.  

A. Streaming – status Anlægget i kirken er færdiginstalleret.  

Efterfølgende kan dåbsfamilien spørges til, om der må filmes og 

streames direkte på dåben.  

             
              B.Forberedelse af     
                 Menighedsmøde i september 

Udvidet kirkekaffe og menighedsrådets mulighed for at fortælle om 
rådets arbejde. 

Vi afholder mødet d. 26. september i forlængelse af højmessen.  

Vigtigt at vi gør opmærksomme på mødet, hvilket bl.a. kommer til 
at ske i kirkebladet.  

       3. Kontaktpersonen 

             b. Lukket punkt vedr. personale 

 

           20/06 Elin, Lone streamer  
27/06 Henrik, Henrik streamer  

04/07 Elin, Søren streamer  

11/07 Elin 

18/07 Else-Marie tager 

kontakt til eksterne 

25/07 Lone  

01/08 Klaus, Klaus streamer 

08/08 Klaus, Klaus streamer 

14/08 Karen 

15/08 Karen 

21/08 Else-Marie tager 

kontakt til eksterne 

22/08 Elin                   

28/08 Klaus, Klaus Streamer 

29/08 Søren, Søren Streamer 

05/09 Elin 

 

Else-Marie har været til 

netværksmøde med andre 

kontaktpersoner.  

Personalepolitikken skal 

gennemgås i forbindelse 

med apv-en. Derudover skal 



personalepolitikken 

gennemgås. MR skal tage 

stilling til denne og bedes 

gennemlæse i 

sommerferien.  

Jesper er med i udvalg til at 

indkøbe instrumenter til 

Gødstrup Sygehus. 

Onsdag d. 23. er der 

arbejdsmiljødrøftelse med 

personalet. Der skal 

ligeledes vælges AMR. 

 

 

          4. Kirkeværge Der har været test af lydanlæg, alarmer og udsugningsanlæg. Der 
skal foretages efterregulering af ventilationsanlægget. Et såkaldt 1-
års gennemgang. 

Plankeværk i skellet males i slutsommeren.  

          5. Kirkeudvalget Der skal indkaldes til nyt møde efter sommerferien. Der skal 
vælges en rådgiver der kan hente tilbud hjem.  

Søren indkalder til møde. 

 

        6. Præstegårdsudvalget Intet 

        7. Aktivitetsudvalget Der er foreløbigt planlagt to møder i efteråret og en julefest, samt 

et møde i foråret.  

          8.  Kor- og musikudvalget 
 

Karen og Jens har udarbejdet et værdigrundlag for HKD. 
Dette er forelagt MR.  
Der er koncert med HKD af to omgange d. 17. juni.  

           9. Magasinets afvikling Magasinet er nu afviklet.  

         10. Øvrige udvalg  

11. Medarbejderrepræsentant Medarbejderne trives i det nye kirkehus. Medarbejderne føler 

sig mødt af kontaktperson og MR i de udfordringer de har. 

Vigtigt at vi får koordineret datoer og aktiviteter, så 

kirkehusets drift opretholdes på en velfungerende måde.  

12. Kassereren 
       a. Ansøgning til Provstiet vedr.  
           en forøget bevilling til opnor- 
           mering til to kirketjener- 
           stillinger.  

Opnormeringen til to fuldtidsstillinger gør at vi skal ansøge om ca. 
200.000 til øget løn til kirketjenerstilling. Der er tilslutning i MR til 
at der d. 17. juni indsendes en tillægsansøgning.  
Der indkøbes et ekstra sæt af 60 eksemplarer af 
Højskolesangbogen til kirkehuset. (ca. kr. 15.000) 

13. Præsterne 

Max. 5 minutters orientering til hver 

Bo: Præsterne har haft møde om hvordan der efterfølgende skal 
holdes gudstjenester, i fht. tidspunktet.  

Forslag: Vi evaluerer med menigheden på menighedsmødet i 
september.  

Vi fortsætter med nuværende tidspunkter for fromesse og 
højmesse frem til advent.  

Jens: Der afsluttes pt. minikonfirmandforløb 

 

 

 



         14.Eventuelt  

15. Næste møder 

FU: 16. august kl. 17.00 
       MR: 26. august kl. 18.30  
       Indleder: Lone 

 

16. Protokollen  

 


