
Referat for: Herning Søndre Provstiudvalg

PU møde 7. november 2017. Kl. 15.30
Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

Mødepunkt Beslutning

1 Konstituering
Sag: Provstiudvalget (471)

Konstituering
Konstituering.
Valg af formand, næstformand (skriftlig
afstemning)

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

Formand: Kirsten Thyssen
Næstformand: Anne Marie Søe Nørgaard

Forretningsførende provst: Kirsten Thyssen

Valg til udvalgsposter foretages på PU-mødet i
december.

2 Forretningsorden provstiudvalg (november
2017)
Sag: Forretningsorden (623)

Forretningsorden provstiudvalg (november
2017)
Forretningsorden for Fælles provstiudvalget for
Herning Nordre Provsti og Herning Søndre
Provsti.

Godkendt.

3 Regnskabsinstruks for provstiudvalgskassen
- nov. 2017
Sag: Regnskabsinstruks (453)

Regnskabsinstruks for provstiudvalgskassen -
nov. 2017
Regnskabsinstruks + bilag til underskrift

Godkendt og underskrevet

4 Gullestrup / CTS Styresystem (vedr. varme,
ventilation og udendørs belysning)
Sag: Ekstra bevilling 2017 (890)

Gullestrup / CTS Styresystem (vedr. varme,
ventilation og udendørs belysning)
2017.10.28 Gullestrup menighedsråd ansøger
om en ekstra bevilling på kr. 61.000,- til
dækning af uforudsete udgifter i forbindelse

Bevilget kr. 61.000,-.
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med ombygning af deres CTS styring (styring
af varme, ventilation og udendørs belysning).
Det er ikke længere muligt at skaffe de
nødvendige materialer til reparation af det
nuværende system fra 1997.

5 Assing / Kirke- og kulturmedarbejder
Sag: Ekstra bevilling 2017 (890)

Assing / Kirke- og kulturmedarbejder
2017.10.27 Assing menighedsråd ansøger om
en ekstra bevilling anslået til kr. 43.000,-
vedrørende 2018 til dækning af øgede udgifter i
forbindelse med ansættelse af kirke- og
kulturmedarbejder.

Bevilget kr. 43.000,-.

6 Assing / Kordegn
Sag: Ekstra bevilling 2017 (890)

Assing / Kordegn
2017.10.27 Assing menighedsråd ansøger om
en ekstra bevilling på kr. 16.000,- til dækning
af uforudset lønregulering.

Egne midler.

7 Flisebelægning ved Assing kirke
Sag: Ekstra bevilling 2017 (890)

Flisebelægning ved Assing kirke
2017.10.27 Assing menighedsråd ansøger om
en ekstra bevilling på kr. 11.000,- til rest
finansiering af ny flisebelægning ved kirken.
Menighedsrådet ønsker at benytte tilbud 2 som
omfatter begge flisegange til kirken kr.
99.731,25 incl. moms. (Der indhentes yderliger
tilbud)
Assing menighedsråd har på PU-mødet den 7.
spetember 2017 fået godkendt omdisponering
af restbeløbet kr. 88.000,- fra synsarbejdet
vedrørende kirkens vinduer.

Restfinansiering af projektet kr. 11.000,- må klares
ved brug af egne midler.
I tilbud 1 er nævnt oprykning af træer langs sti,
men ikke i tilbud 2.
Provstiudvalget gør opmærksom på at fjernelse af
træer på kirkegården skal godkendes af
provstiudvalget.

8 Sdr. Felding / Sognehuset - restfinansiering
Sag: Ekstra bevilling 2017 (890)

Sdr. Felding / Sognehuset - restfinansiering
2017.10.26 Sdr. Felding menighedsråd ansøger
om en ekstra bevilling på kr. 184.807,- til
dækning af den ikke finansierede restbyggesum
i forbindelse med opførelsen af Sognehuset.

2017.10.31 Excel ark vedr. Sdr. Felding
ansøgning

Bevilget kr. 184.800,-.
Provstiudvalget finder det uheldigt, at der har været
manglende styring af byggeprojektet.
Menighedsrådet har ikke egne midler.
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9 Møde vedr. Herning kirkehus
Sag: Herning kirkehusbyggeri (596) -
Herning Sogn

Møde vedr. Herning kirkehus
2017.10.30 Byggeudvalget vedr. Herning
kirkehus ønsker et møde med henblik på
drøftelse af den økonomiske ramme for
byggeriet.

Møde afholdes 15. november kl. 13.30.
Kirsten Thyssen og Jens Martin Christensen
deltager.

10 Aftale vedr. betaling af varme, el og vand.
Sag: Løvbakkevej 7, Gullestrup, 7400 Herning
(659) - Gullestrup Sogn

Aftale vedr. betaling af varme, el og vand.
2017.10.26 Aftale om betaling af varme, el og
vand i præsteboligen Løvbakkevej 7,
Gullestrup.

Godkendt.

11 Sct. Johannes Kirke - Kirke- og vandtårn
Sag: Sct. Johannes Kirke - vedr. Vandtanken
(Herning Vand). (961) - Sankt Johannes Sogn

Sct. Johannes Kirke - Kirke- og vandtårn
Notat efter gennemgang af tårn, vandtank og
installation.
Nyt:
Herning Vand vil gerne indgå i et fælles
ideudviklingsprojekt om en udnyttelse af tårnet,
hvor vandtanken kan indgå sammen med
menighedsrådets planer om borgernes adgang
til tårnet som udsigtspunkt.
Nyt møde i slutningen af november måned.

Vandtårnet i Sct. Johannes kirke
Gennemgang af tårnet med repræsentanter fra
Herning Vand, Sct. Johannes menighedsråd,
Finn Balle og Poul Bech den 12. oktober kl.
8.00.

Nyt fra mødet og endeligt notat.

Opmærksomhed på sikkerhed.
Opmærksomhed på at Stiftet skal godkende evt.
ændring af tårnets udseende.
Opmærksomhed på anlægs- og driftsøkonomi i
forbindelse med adgang til tårnet. (Menighedsråds-
opgave eller Herning Vand opgave?)
Besindelse på hvad kirkens opgave er.

12 Konsulentbistand vedr. Sdr. Felding kirke
Sag: Sdr. Felding menighedsråd (496) -
Sønder Felding Sogn

Konsulentbistand vedr. Sdr. Felding kirke
2017.11.02 Sdr. Felding menighedsråd ansøger
om konsulentbistand fra Finn Balle vedr.
rådgivning i forbindelse med etablering af
affugtning i kirken og luft til luft varmepumpe.

Godkendt med konsulentbistand fra Finn Balle.
Provstiudvalget gør opmærksom på, at projekt skal
udarbejdes og godkendes i Stiftet.
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13 Kapel på Hammerum kirkegård (Gjellerup
Valgmenighed)
Sag: Gjellerup Valgmenighed (972)

Kapel på Hammerum kirkegård (Gjellerup
Valgmenighed)
2017.11.01 Gjellerup Valgmenighed ansøger
om tilladelse til at nedlægge brugen af
valgmenighedens kapel på Hammerum
Kirkegård, Hammerum Hovedgade 19,
Herning.
Bygningen ønskes fremover anvendt som
arbejdsrum for kirkegårdens personale.
Ved behov for kapel benyttes allerede diverse
kapeller i Herning Nordre Provsti og Herning
Søndre Provsti.

Godkendt.

14 Folkekirkens Familiestøtte
Sag: Folkekirkens Familiestøtte (926)

Folkekirkens Familiestøtte
Redegørelse for det videre arbejde i sagen.

Stilling slået op.
Frist 14. november 2017.

15 Assing - Langtidsplan
Sag: Langtidsplanlægningsskema 2018 - 2026
(970)

Assing - Langtidsplan
2017.10.27 Assing menighedsråd:
Projektorer + lærred til kirken 2019 (anslået kr.
75.000,-)
Nye gulvtæpper og gardiner til Sognehuset
2018 (anslået kr. 150.000)

Vedrørende projektor og lærred må menighedsrådet
fremkomme med ønsket til budget 2019.
Gulvtæpper og gardiner tages op ved provstesyn
2018.

16 Langtidsplan til behandling på PU-mødet
den 7. november 2017
Sag: Langtidsplanlægningsskema 2018 - 2026
(970)

Langtidsplan til behandling på PU-mødet den 7.
november 2017
Langtidsplanlægningsskema + rente- og
afdragsoversigt.

LANGTIDSPLAN – bemærkninger 2017

Snejbjerg:	Snejbjerg kirkes tag
Vinding:	Vinding præstebolig?

Herning: Kirkehus
Gullestrup: Gullestrup kirkes tag

Behandling påbegyndt.

Punktet på igen på PU-mødet 5. december 2017.
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Herning kirkegårde: Renovering af Vestre
kapel + Klokketårn og kapel
Gjellerup: Udvidelse af Kirkeladen
Fasterholt: Udskiftning af tag på kirken (2020
afsat kr. 800.000 er det nok?)
	  I forbindelse med tagudskiftning også nyt
varmeanlæg i kirken

Langtidsplan - bemærkninger 2017

17 Høring over udkast til lov om ændring af lov
om valg til menighedsråd
Sag: Høring over betænkning om
menighedsrådsvalg i fremtiden (953)
PU svar 11. september 2017
- vigtigt med fortsat mulighed for valg.
- ikke god idé med samme tidspunkt som
Kommunalvalg.

Høring over udkast til lov om ændring af lov
om valg til menighedsråd
Dokument nr.: 131867/17
Dette dokumentnr. bedes oplyst ved
henvendelse til Kirkeministeriet
Dato: 1. november 2017

Til høringsparter, jf. vedlagte høringsliste
1. Der skal afholdes et offentligt
orienteringsmøde den 2. tirsdag i maj i
valgåret. Orienteringsmødet afholdes sammen
med det lovpligtige
menighedsmøde, jf. lov om menighedsråd § 41,
stk. 3. I
flersognspastorater, hvor sognene ikke har
fælles menighedsråd, kan
orienteringsmødet afholdes en anden dag i
samme uge.
2. Medlemmerne til menighedsrådet vælges på
en valgforsamling, der
afholdes den 3. tirsdag i september. Hvis flere
sogne har fælles
menighedsråd, kan valgbestyrelsen beslutte, at
valgforsamlingen
afholdes fælles for disse sogne. Opstilling af
kandidater, stedfortrædere
og afstemning skal ske særskilt for det enkelte
sogn.
3. Det er muligt at udløse et afstemningsvalg
ved at indgive en
kandidatliste senest 4 uger efter
valgforsamlingen. Afstemningsvalg
afholdes tirsdagen 9 uger efter
valgforsamlingen.
4. Biskoppen kan efter begrundet ansøgningen
fra menighedsrådet
nedsætte funktionsperioden til 2 år.

Høring

Ingen yderligere bemærkninger.
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Såfremt der er bemærkninger til lovforslaget,
bedes disse indsendt til
Kirkeministeriet på km@km.dk.
Høringsfristen er den 28. november 2017 kl.
12.00.

2017.09.11 Høringssvar til betænkning
1567/2017  (PU-mødet den 7. september 2017)

18 Forslag til PU-mødedatoer i 2018
Sag: Provstiudvalget (471)

Forslag til PU-mødedatoer i 2018
Forslag til datoer for kommende PU-møder.

Mødetidspunkt kl. 15.30 - ca. 17.30.

16.01.2018
Provstesyn i uge 8 (19.-20.-21.02)?
27.02.2018
20.03.2018
17.04.2018
22.05.2018
19.06.2018 kl. 9-13
21.08.2018
28.08.2018 Budgetsamråd
11.09.2018
09.10.2018
06.11.2018
11.12.2018

Mødetidspunkt kl. 15.30 - ca. 17.30.

16.01.2018
27.02.2018
20.03.2018
17.04.2018
22.05.2018
19.06.2018 kl. 9 - ca.13
21.08.2018
28.08.2018 kl. 19 - 21
11.09.2018
10.10.2018
06.11.2018
11.12.2018

19 Eventuelt MUS samtaler i november
Provsterne afholder møde med de nyvalgte
stiftsrådsmedlemmer.
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Orientering

20 Kirkelig ligning for 2018 - endelig udmelding
fra Herning Kommune
Sag: Budget 2018 (882)

Kirkelig ligning for 2018 - endelig udmelding
fra Herning Kommune
2017.10.11 Herning Kommune har valgt det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag for
2018.

PU orienteret

21 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.

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

Orienteringspunkt til PU-møder  (
Skoletjenesten)

PU orienteret.

Afbud fra Alex Dahl Nielsen
Referat godkendt:
Kirsten B. Thyssen, Asger Grove Korsholm, Jens Marin Christensen, Poul Nissen, Knud Erik Hansen,
Anne Marie S. Nørgaard, Poul Bech, Ejvind Dahl
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