
Referat for: Herning Søndre Provstiudvalg

PU møde 19. juni 2017. Kl. 9 - ca. kl. 13
Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

Mødepunkt Beslutning

1 Fredens / Præsteboligsagen
Sag: Ekstra bevilling 2017 (890)

Fredens / Præsteboligsagen
2017.06.02 Fredens sogns menighedsråd
ansøger om en ekstra bevilling på kr. 73.232,-
til dækning af de uforudsete udgifter i
forbindelse med sagen omkring præsteboligen
H.C.Ørstedsvej 77, Herning.

Bevilget kr. 73.000,- af 5% midlerne .
Forsikringssag afvist af forsikringsenheden.

2 Ansøgning om ansættelse af fast vikar for
kirketjener ved Fredens kirke
Sag: Kirketjenervikar i Fredens sogn (936) -
Fredens Sogn

Ansøgning om ansættelse af fast vikar for
kirketjener ved Fredens kirke
2017.06.10 Fredens sogns menighedsråd
ansøger om en fremtidig forhøjelse af
ligningsbeløbet fra og med 2018, for at kunne
ansætte en fast vikar for kirketjeneren ved
Fredens kirke.
Der ansøges om en forhøjelse af driftsrammen
med kr. 45.000,-.
Menighedsrådet ønsker en ansættelse af fast
vikar fra 1. september 2017 og ansøger
provstiudvalget om en ekstra bevilling for så
vidt angår den yderligere lønudgift i 2017 til
kirketjenervikar.

Godkendt fast forhøjelse af driftsrammen med kr.
45.000,- til vikar for kirketjener.

Menighedsrådet må indsende ansøgning om en
ekstra bevilling for så vidt angår udgiften i 2017.

3 Ansøgning om opnormering af kirke- og
kulturmedarbejder stillingen i Gjellerup
Sag: Kirke- og kulturmedarbejder stillingen i
Gjellerup (935) - Gjellerup Sogn

Ansøgning om opnormering af kirke- og
kulturmedarbejder stillingen i Gjellerup
2017.06.09 Gjellerup menighedsråd ansøger om
at stillingen, som kirke- og kulturmedarbejder
ved Gjellerup kirke må blive opnormeret fra
18,5 timer til 30 timer pr. uge.
Merudgift for 2017 vil menighedsrådet have
mulighed for at finasiere.

Godkendt fast forhøjelse af driftsrammen på kr.
130.000,- i 2018.

Menighedsrådet klarer selv udgiften i 2017.
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4 Provstiudvalget [Sag:16/591] - [Dok.nr.:
66688/17] - Brev fra biskop Henrik Stubkjær
vedr. kommunikation
Sag: FKG og FK-TV (530)

Provstiudvalget [Sag:16/591] - [Dok.nr.:
66688/17] - Brev fra biskop Henrik Stubkjær
vedr. kommunikation
2017.06.08 Biskoppen ønsker udgifter flyttet
fra Det bindende Stiftsbidrag til
provstiudvalgene, således at
provstiudvalgskasserne betaler for det
fjernsynsarbejde, der p.t. pågår.
Fjernsynsarbejdet er bygget op i samarbejde
med Aalborg Stift og FK-TV, og kører i 2 år,
således at der er udløb med udgangen af 2019.
Stiftets spørgsmål til provstierne er om
provstiudvalgskasserne vil være indstillet på i
2018 og 2019 at betale beløbet, der bruges på
fjernsynsarbejdet.
Kr. 250.000 fordelt over 11 provstier svarer til
kr. 22.727,27 pr. provsti.
(PUK budget 2018 og 2019 en udgift på kr.
45.500,- pr. år)

Provstiudvalget giver tilsagn for 2018, men
forventer, at beløbet bliver inkluderet i det
bindende stiftsbidrag for 2019.
Provstiudvalget mener principielt, at bidraget til
kommunikation på stiftsniveau ligesom også
Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift for
fremtiden bør være inkluderet i det bindende
stiftsbidrag. Procentsatsen bør om nødvendig
forhøjes. Hvis ikke alle provstier vil deltage, så
anmodes der om, at stiftsrådet via det bindende
stiftsbidrag finansierer restbeløbet.
Provstiudvalget anbefaler, at man i stedet for en
samarbejdsaftale løser det økonomiske
mellemværende ved faktura fra FK-TV.

5 Indbydelse til konference for
provstiudvalgsmedlemmer
Sag: Landsforeningen af menighedsråd (639)

Indbydelse til konference for
provstiudvalgsmedlemmer
2017.06.13 Landsforeningen af Menighedsråd
indbyder til konference for
provstiudvalgsmedlemmer lørdag den 30.
september 2017 i Fredericia fra kl 10.30 til
15.00 ( Messe C, Vestre Ringgade 101,
Fredericia)
3 deltagere fra hvert provsti er inviteret.

Provstiudvalget orienteret.

Punktet på igen 7. september.

6 Behandling af budget 2018
Sag: Budget 2018 (882)

Behandling af budget 2018

Materiale vedr. budget 2018

Rente- og afdrags oversigt + Langtidsplan 2017
- 2025

Menighedsrådenes indsendte budgetbidrag vedr.
2018 behandlet.

7 Eventuelt
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Orientering

8 Orienteringspunkter vedr. HR-arbejdet i
Herning Nordre og Herning Søndre
Provstier
Sag: HR-konsulent Kirsten Lund (469)

Orienteringspunkter vedr. HR-arbejdet i
Herning Nordre og Herning Søndre Provstier
Orientering om arbejdet.

PU orienteret

9 Orienteringspunkt til PU-møder  (
Skoletjenesten)
Sag: Provstiudvalget (471)

Orienteringspunkt til PU-møder  (
Skoletjenesten)

PU orienteret.

Afbud fra Alex Dahl Nielsen, Anne Marie S. Nørgaard

Referat godkendt:
Kirsten B. Thyssen, Asger Grove Korsholm, Erik Nielsen, Poul Bech, Jørgen Andersen, Ejvind Dahl, Jens
Martin Christensen
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