
Referat for: Herning Søndre Provstiudvalg

PU møde 5. december 2017. Kl. 15.30
Mødested: Provstikontoret, GI. Kirkevej 33, Herning

Mødepunkt Beslutning

Konstituering
Sag: Provstiud valget (471)

Konstituering
Konstituering 7. november 2017
Formand: Kirsten Thyssen
Næstformand: Anne Marie Søe Nørgaard.

Fon'etningsførende provst: Kirsten Thyssen

Valg til udvalgsposter (PU-mødet i december)
FKG
Kirke til kirke (PYM)
Skoletjenesten i Viborg Stift.

Valg til udvalgsposter:

FKG: Ejvind Dahl, Poul Bech

Kirke til kirke (PYM): Knud Erik Hansen og
sognepræst Klaus Møberg

Skoletjenesten: Jens Martin Christensen (subsidiært
Poul Nissen)

Herning / Tagrender + nedløbsrør
Sag: Ekstra bevilling 2017 (890)

Herning / Tagrender + nedløbsrør
2U17.11.24 Herning sogns menighedsråd
ansøger om en ekstra bevilling på kr. 31.250,-
til reparation aftagrender og nedløbsn-ør.
Ændret dimensionering af nedløbsrøret i det
nordøstlige hjørne er påkrævet i forhold til
holdbarheden af Herning kirkes tag.

Bevilget op til kr. 31.250,-

Set. Johannes / Kirketjener merudgifter ifm.
sygdom
Sag: Ekstra bevilling 2017 (890)

Set. Johannes / Kirketjener merudgifter ifm.
sygdom
2U17.11.27 Skt. Johannes sogns menighedsråd
ansøger om en ekstra bevilling på kr. 37.438,-
til dækning af merudgifterne til løn i
forbindelse med langtidssygemeldt kirketjener.

Bevilget kr. 37.400,-.

4 Fasterholt / Konfirmandlokale
Sag: Ekstra bevilling 2017(890)

Referat,05-12-2017

Bevilget op til kr. 110.000,-.
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Mødepunkt Beslutning

Fasterholt / Konfirmandlokale
2017.11.15 ^asterholt menighedsråd ansøger
om en ekstra bevilling på h-. 110.000,- til
udskiftning af loft og køb af teknisk udstyr i
forbindelse med indretning af nyt
konfirmandlokale i Fasterholt Menighedshus.
Der bliver etableret lyddæmpning og ny
belysning.

Fasterholt / Konfirmandlokale - samlet
materiale

Sdr. Felding / Projekter
Sag: Ekstra bevilling 2017 (890)

Sdr. Felding / Projektor
2U17.1U.U3 Sdr. ^eldmg menighedsråd ansøger
om en ekstra bevilling på l<r. 27.344,75 til
dækning af udgifterne til nye projektorer i
kirken.
Menighedsrådet oplyser at de gamle projekterer
brød sammen i foråret, og er blevet udskiftet, da
de benyttes meget ved forskellige gudstjenester.
Faktureringen har først fundet sted nu, da der
har været nogle indkøringsvanskeligheder.

Bevilget la-. 27.300,-.

Karstoft / Orgel
Sag: Ekstra bevilling 2017(890)

Karstoft / Orgel
2017.11.14 Karstoft menighedsråd ansøger om
en ekstra bevilling til en tiltrængt udskiftning af
orglet i Karstoft kirke. Der er alvorlige
problemer med orglet, som ofte ikke fungerer
hvilket er en stor bekymring i forhold til om det
sker under et bryllup, begravelse eller til
konfirmation.
Udtalelse fra orgelstemmer og organist
foreligger.
Prisen for et pibeorgel i samme størrelse som
det nuværende er anslået til 1,5 mio. inkl.

moms.

Alternativet er et elektronisk orgel pris ca. kr.
650.000,- inkl. snedkerarbejde med at indbygge
lydgiverne i loftet (oplysninger fra Skarrild).
Det bemærkes at levetiden på elektroniske
instrumenter er lavere end på mekaniske.

Bevilget op til kr. 650.000,- af 5% midlerne til køb
af elektronisk orgel.
Hvis mekanisk orgel ønskes skal det på
langtidsplanen - her er tidligst plads i 2024.

Gjellerup Kirkegård - ændring vedrørende
gravkapacitet
Sag: Gjellerup kirkegård - - Kirkegårdens
udvikling (943) - Gjellerup Sogn
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Mødepunkt Beslutning

Gjellerup Kirkegård - ændring vedrørende
gravkapacitet
2U17.11.13 Med henvisning til
kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersens
udarbejdede rapport efter besigtigelsen af
kirkegården i forbindelse med
kirkegårdsrundturen 18. maj 2017, ansøger
Gjellerup menighedsråd om at lade grave udgå
af gravkapaciteten på Gjellerup Kirkegård.

Ombygning af kapel eller nyt kirkehus
Sag: Ilderhede - vedr. ændret anvendelse af
kapel (969) - Ilderhede Sogn

Ombygning af kapel eller nyt kirkehus
2U1 /.l 1.U8 llderhede menighedsråd ansøger om
midler til et nyt kirkehus inden for de næste 5
år.

Opførelse af et nyt kirkehus på 100 m2 og
nedrivning af det gamle anslået pris i alt kr.
l.600.000,-ind. moms.

Ombygning af eksisterende kirkehus og
samtidig med ansøgning om tilladelse til at
nedlægge kapellet - for at give mere plads.
Anslået samlet pris for renovering kr. 950.000,-
ind. moms. Dertil kommer ler. 250.000 -
300.000 oveni, hvis der ikke kan dispenseres
for det samlede isoleringskrav. I alt kr.
1.250.000,-.

Anmodning om midler til et nyt kirkehus ved
llderhede kirke

Der afsættes 1,6 mio på langtidsplanen i 2024.
Tages op ved provstesynet 22. februar 2018

Ansøgning vedrørende Herning kirkehus
Sag: Herning kirkehusbyggeri (596) -
Herning Sogn

Ansøgning vedrørende Herning kirkehus
2Ul'/.l 1.29 Herning sogns menighedsråd
fremsender ansøgning om forhøjelse af den
økonomiske ramme i forbindelse med udvidelse
og renovering af Herning Kirkehus.
Økonomisk overslag vedlagt.

Nyt samlet lån på 21 mio. over 20 år.
Afventer tilrettet rådgivningsaftale før endelig
godkendelse.

10 Gullestrup kirkes tag - vedr. langtidsplan
Sag: Gullestrup kirkes tag - vedr.
langtidsplan (974) - Gullestrup Sogn

Referat,05-12-2017

kr. 750.000 sættes på langtidsplanen i 2024.

Side: 3



Mødepunkt Beslutning

Gullestrup kirkes tag - vedr. langtidsplan
2U17.11 .uy (Jullestrup menighedsråd
fremsender rapport vedrørende Gullestrup
kirkes tag udarbejdet af menighedsråds
bygningskyndige ingeniør Søren Aaby.
På kirkens sydlige tagflader er der konstateret
huller i zinken, dog er der ikke tale om at
tagdækningen er utæt endnu.
Eksisterende huller er lukket med montering af
forpatineret zinkplader. Taget eftergås årligt.
Den midlertidige løsning kan holde ca. 5 år,
hvorefter taget bør udskiftes på hele kirken.
Anslået beløb for udskiftning aftaget på
kirkens sydlige og nordlige side ind. stilladser
m.v.

ca. kr. 750.000,-.

Beløbet ønskes på langtidsplanen til 2022.

11 Tilrette! rente- og afdragsliste + langtidsplan
Sag: Langtidsplanlægmngsskema 2018 - 2026
(970)

Tilrettet rente- og afdragsliste + langtidsplan
Langtidsplan til viderebehandlmg på PU-mødet
5. december 2017.

2017.11.16 Møde med Finn Balle

Udkastet fastholdes.
Kirsten Thyssen afholder møde med Herning
Kirkegårde.
Langtidsplanen er p.t. fyldt op frem til 2025

12 Stiftets godkendelse af PUK årsregnskab
2016
Sag: PUK 2016 (759)

Stiftets godkendelse af PUK årsregnskab 2016
2U17.1I.13 Stiftet har godkendt PUK
årsregnskab 2016.
Bemærkning:
Anvendelse af 5% midlerne skal være til
pludselig opståede og uforudsete hændelser

Godkendt.

13 Renteforhandling - Nordea vedr. 2018
Sag: Rentevilkår (626)

Renteforhandling - Nordea vedr. 2018
20 ['/.[[ At) Sendt mail til JNordea om
renteforhandling.

2017.11.20SvarfraNordea:
Da Nordea stadig betaler -0,65% for de
indlånsmidler der dagligt skal placeres i
Nationalbanken, er det vores udgangspunkt at
de nuværende renteaftaler fortsættes for 2018.
De nuværende renteaftaler medvirker, at for
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Svaret fra Nordea sendes til alle menighedsråd i
Herning Nordre Provsti og Herning Søndre Provsti.
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Mødepunkt Beslutning

hvert provsti (hvert cvr) er der en
virksomhedskonto med friholdt kr. 100.000,
hvor forrentningen er 0,0%.
Indlån over denne grænse forrentes med -0,5%

p.a..

14 Renteforhandling - Handelsbanken vedr.
2018
Sag: Rentevilkår (626)

Renteforhandling - Handelsbanken vedr. 2018
2U17.11.1S Sendt mail til HandelsbanKen om
renteforhandling.

2017.11.20 Svar fra Hånde Isbanken:
Det nuværende rentemarked på indlån er
negativt og vi kan derfor ikke tilbyde rente på
konti i 2018.
Derfor vil renten være 0,0 % i 2018 mod det
nuværende på 0,2 % i 2017.

Svaret fra Handelsbanken sendes til alle
menighedsråd i
Herning Nordre Provsti og Herning Søndre Provsti.

15 Afholdt MUS med provstisekretærer
Sag: Provstisekretær Lone Toft Povlsgaard
(712)

Afholdt MUS med provstisekretærer
Afholdt MUS den 22. november 2U17

16 Aflholdt MUS med provstisekretærer
Sag: Provstisekretcer Kirsten K. Elmholdt
(597)

Afholdt MUS med provstisekretærer
Afholdt MUS den 23. november 2017

17 Eventuelt Poul Bech orienterede om Vandtårnet ved Set.
Johannes kirke.
Provsterne har afholdt møde med
stiftsrådsrepræsentanterne, og det vil gentages med
mellemrum.
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Orientering

18 Sdr. Felding og Troldhede præstebolig -
Skolegade 13, 7280 Sdr. Felding
Sag: Skolegade 13, Sdr. Felding (461) -
Sønder Felding Sogn

Sdr. Felding og Troldhede præstebolig -
Skolegade 13, 728U Sdr. Melding
21)17.11.23 Referat tra mødet 23. november
2017 vedr. præsteboligen Skolegade 13 Sdr.
Felding.

PU orienteret.

19 Vedr. præsyn og provstesyn 2018
Sag: Provstesyn 2018 (965)

Vedr. præsyn og provstesyn 2018
2U17.11.21) Mail sendt vedr. præsyn og
provstesyn2018.

Provstesyn Herning Søndre provsti torsdag den
22. februar 2018.
Hedeager, Assing, Sdr. Felding, Ilderhede.

Hvem deltager fra provstiudvalget?

Poul Bech og Anne Marie S. Nørgaard deltager.

20 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
Unentenng om arbejdet.

PU orienteret.

21 Orienteringspunkt til PU-møder (
Skoletjenesten)
Sag: Provsti udvalget (471)

Orienteringspunkt til PU-møder (
Skoletjenesten)

PU orienteret

Afbud fra Alex Dahl Nielsen og Jens Martin Christensen

Referat godkendt:
Kirsten B. Thyssen, Asger Grove Korsholm, Knud Erik Hansen, Poul Nissen, Anne Marie S. Nørgaard,
Poul Bech, Ejvind Dahl
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