Referat
Herning Nordre Provsti – Møder

PU-møde 10. oktober 2018 - d. 10-10-2018 kl. 15:30 til 23:59
Deltagere: Kirsten Braad Thyssen, Anne Marie Søe Nørgaard, Carsten Hoffmann, Knud Erik Lundtofte
Hansen, Poul Rosenvinge Nissen, Jens Martin Christensen, Poul Ole Højgaard Bech, Ejvind Dahl, Alex Dahl
Nielsen

Mødepunkt

Referat

1 - Tjørring / tilbygning til graverhus

Rådgivningskontrakt med Finn Balle godkendt.
OBS! Den anlægsøkonomiske ramme på kr.
2.600.000 er inkl. alle rådgivningsomkostninger.

2018.09.10. Tjørring menighedsråd ansøger om
provstiudvalgets godkendelse af kontrakt med Finn
Balle ifm. teknisk rådgivning og bistand ifm.
udvidelse og mindre ombygning af eksisterende
graver- og mandskabsbygning på Tjørring kirkegård i
2019.
Derudover ansøger Tjørring menighedsråd om
tilladelse til at tildele formanden for
kirkegårdsudvalget skattefri godtgørelse på kr.
3.750,- i 2018 og 2019. Ansøgningen begrundes med,
at der ifm. udvidelsen af graverhuset forventes
ekstra meget arbejde og mødevirksomhed for
udvalgets formand. Jf. provstiets vejledning udsendt
27. april 2017 vedr. godtgørelser/honorarer til
menighedsrådsmedlemmer.
Finansieringen af udvidelsen/ombygningen
af graverbygningen: Stiftsmiddellån i 2019 på kr.
2.600.000,- Dog må menighedsrådet påregne, at
beløbet reduceres med resten af salgsprovenuet fra
Tranekærvej 4 (ca. kr. 464.000,-) jf. PU-møde 8.
december 2015.

Sager:
Tjørring kirkegård - tilbygning og ombygning af
graverhus - 2019 (2018 - 9469)
Vejledende lønblad - fra 1.april 2018 (Herning
Nordre Provsti) (2018 - 18099)
Bilag:
Provstiudvalg vedr Honorar til byggeudvalgets
formand, rådg.ﬁnnballe, Vejledning honorar
godtgoerelse april 2017

Provstiudvalget godkender, at
menighedsrådet kan tildele formanden for
kirkegårdsudvalget skattefri godtgørelse på kr. 3.750
i 2018 og 2019. Udgiften holdes inden for allerede
tildelt driftsramme jf. provstiets udsendte
vejledning.

2 - Tjørring MR / anlæggelse af ny skovkirkegård og Punktet genbehandles på provstiudvalgsmødet den
parkeringsplads
8. november ifm. behandlingen af langtidsplanen.
2018.09.19. Tjørring menighedsråd fremsender
ansøgning til provstiets langtidsplan om kr.
1.865.000,- til anlæggelse af en skovkirkegård, en
hedeafdeling, ny materielplads samt ny
parkeringsplads.

Menighedsrådet har dog allerede nu midler til at
gennemføre anlæggelsen af en hedeafdeling, da
menighedsrådet har kr. 160.000 reserveret af de frie
midler til projektet.

I samarbejde med Wad Landskabsarkitekter A/S har
menighedsrådet udarbejdet et dispositionsforslag og
et budgetoverslag.
Ift. pkt. 1 i menighedsrådets ansøgning vedr. mindre
projekt til kr. 160.000: Der er endnu ikke udarbejdet
nogle skitser til provstiudvalgets godkendelse.
OBS! Ansøgt beløb reduceret fra kr. 2.400.000,- til
1.865.000,- efter fremsendelse af revideret budget
fra Wad Landskabsarkitekter.

Sager:
Tjørring - skovkirkegård (2018 - 3877)
Bilag:
Ansøgning om skovkirkegård,
Tjørring_Dispositionsforslag, Tjørring-Forespørgsel
om skovkirkegård-MBA.01.2016, Tjørring kirkegård
komplet, Tjørring kirkegård syd, Tjørring graverhus,
Tjoerring_skovkirkegaard, Aktdokument, Kopi af
Overslag_20180322_revA20180927, Aktdokument

3 - Nøvling / helhedsplan for Nøvling kirkegård

Under forudsætning af kirkegårdskonsulentens
anbefaling af helhedsplanen, godkender
provstiudvalget projektet.

2018.09.25. Nøvling menighedsråd ansøger om
provstiudvalgets godkendelse af en helhedsplan for
Nøvling kirkegård.
Projektet videresendes til udtalelse hos
kirkegårdskonsulenten.
Planen er udarbejdet i samarbejde med
landskabsarkitekt Birgitte Henningsen.
Se kirkegårdskonsulentens tidligere udtalelser ifm.
Nøvling kirkegård i bilag.
Menighedsrådet forventer at kunne afholde
udgifterne ifm. den praktiske udførelse inden for
allerede tildelt driftsramme/kirkekassens frie midler.
På PU-mødet den 17. april 2018 godkendte

provstiudvalget en 5%-bevilling op til kr. 57.000,- til
dækning af udgifterne til landskabsarkitekten.
Sager:
Nøvling kirkegård - ændringer - udviklingsplan (2018
- 12554)
Bilag:
Nøvling-Kirkegårdens udvikling-MBA.01.2017,
Nøvling-Servitut om vedvarende skov-MBA.01.2018,
Aktdokument

4 - Aulum revisionsprotokol
Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.
Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav (forretningsgangen er ændret)
Manglende underskrift af tiltrædelsesprotokol
Forkert stempel på årsregnskab.

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkningerne i
revisionsprotokollen om manglende underskrift af
tiltrædelsesprotokol samt forkert stempel på
årsregnskab bliver taget til efterretning og tilrettet i
arbejdsprocedurer fremover.

5 - Feldborg revisionsprotokol
Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.
Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkningen i
revisionsprotokollen om skemaet ifm. skattefrie
befordringsgodtgørelser bliver taget til efterretning
og tilrettet i arbejdsprocedurer fremover.

6 - Grove revisionsprotokol

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Revisionens bemærkninger:
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav
Manglende afregning af moms på indtægter
Manglende materiale vedr. medarbejdere
Manglende oplysning om samarbejder
Studietur – fordeling af udgifter mellem sogne samt

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkningerne i

forvaltning af offentlige midler
Fejl i beregning af momsprocent på kirkegården
Manglende indberetning af B-indkomst
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Mobilpay

revisionsprotokollen om manglende afregning af
moms på indtægter, manglende materiale til
revisionen, oplysning om samarbejder, studietur, fejl
i beregning af momsprocent, manglende
indberetning af B-indkomst, anvendelse af mobilpay
samt, at skemaet ifm. skattefrie
befordringsgodtgørelser bliver taget til efterretning
og tilrettet i arbejdsprocedurer fremover.

7 - Haderup revisionsprotokol

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Manglende afregning af moms på indtægter

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen om manglende afregning af
moms på indtægter bliver taget til efterretning og
tilrettet i arbejdsprocedurer fremover.

8 - Haunstrup revisionsprotokol
Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti

9 - Hodsager revisionsprotokol
Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav (forretningsgangen er ændret)

10 - Ilskov revisionsprotokol
Revisionens bemærkninger:
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav (forretningsgangen er ændret)
Manglende afregning af moms på indtægter
Studietur – fordeling af udgifter mellem sogne samt
forvaltning af offentlige midler
Fejl i resultatdisponeringen
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.
Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.
Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.
Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkningerne i
revisionsprotokollen om manglende afregning af

moms på indtægter, studietur samt fejl i
resultatdisponeringen bliver taget til efterretning og
tilrettet i arbejdsprocedurer fremover.

11 - Nøvling revisionsprotokol

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav (forretningsgangen er ændret)
Manglende afregning af moms på indtægter

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
Nøvling sogns menighedsråd har godkendt regnskab revisionsprotokollen om manglende afregning af
2017.
moms på indtægter bliver taget til efterretning og
Revisionens bemærkninger taget til efterretning.
tilrettet i arbejdsprocedurer fremover.

12 - Simmelkær revisionprotokol

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav (forretningsgangen er ændret)
Fejl i resultatdisponeringen
Studietur – fordeling af udgifter mellem sogne samt
forvaltning af offentlige midler

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkningerne i
revisionsprotokollen om studietur samt fejl i
resultatdisponeringen bliver taget til efterretning og
tilrettet i arbejdsprocedurer fremover.

Simmelkær sogns menighedsråd har godkendt
regnskab 2017.
Revisionens bemærkninger taget til efterretning.

13 - Snejbjerg revisionsprotokol

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

Snejbjerg sogns menighedsråd har godkendt
regnskab 2017.
Revisionens bemærkninger godkendt.

14 - Studsgård revisionsprotokol

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

Studsgård sogns menighedsråd har godkendt

regnskab 2017.
Revisionens bemærkninger er godkendt.

15 - Sunds revisionsprotokol

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav (forretningsgangen er ændret)
Manglende afregning af moms på indtægter

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

16 - Timring-Tiphede revisionsprotokol

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav (forretningsgangen er ændret)
Manglende afregning af moms på indtægter

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

17 - Tjørring revisionsprotokol

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav
Udbetaling af hjælp til værdigt trængende

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen om manglende afregning af
moms på indtægter bliver taget til efterretning og
tilrettet i arbejdsprocedurer fremover.

Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen om manglende afregning af
Timring-Tiphede sogns menighedsråd har godkendt moms på indtægter bliver taget til efterretning og
regnskab 2017.
tilrettet i arbejdsprocedurer fremover.
Revisionens bemærkninger taget til efterretning.

Provstiudvalget henstiller til, at bemærkningerne i
revisionsprotokollen om udbetaling til værdigt
trængende samt, at skemaet ifm. udbetaling af
skattefrie befordringsgodtgørelser bliver taget til
efterretning og tilrettet i arbejdsprocedurer
fremover. Se nedenstående vejledning fra revisor.
Udbetaling af hjælp til værdigt trængende
Vi har talt med vores revisor PWC, som oplyser,
hvordan vi lever op til reglerne i forbindelse med
udbetaling af hjælp til værdigt trængende. Det er en
rigtig god ide, at hvert sogn har nogle principper for
udbetaling af hjælp til værdigt trængende – f.eks.
hvordan beløbet udregnes.
Der er 4 løsninger for at undgå at modtageren skal

beskattes af den økonomiske hjælp:
·

·

·
·

Der købes et gavekort til en specifik butik,
hvor det ikke er muligt at få pengene
udbetalt. Man må give gavekort til f.eks.
Bilka, Kvickly, Tøjeksperten osv. Det er ikke et
krav, at der står på gavekortet, at det ikke må
bruges til alkohol, spiritus og tobak, så det er
en vurderingssag i det enkelte sogn.
Modtageren af hjælpen kan selv lægge
penge ud for købet. Når modtageren har
bonnen/fakturaen kan modtageren få
udbetalt beløbet, mod at vi får en kopi af
bonnen/fakturaen til regnskabet.
Der kan laves julekurve/hjælpekurve, så der
ikke gives kontanter.
Det er også en mulighed, at søge
skattestyrelsen om at blive godkendt efter
Ligningsloven §7 stk. 22. Hvis man kommer
på listen over godkendte foreninger iht.
Ligningsloven §7 stk. 22, kan man skattefrit
udbetale op til 10.000 kr. årligt pr. cpr. nr.
Man finder ansøgningen til at blive godkendt
her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2113115

18 - Vildbjerg revisionsprotokol

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav (forretningsgangen er ændret)
Manglende afregning af moms på indtægter

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

Vildbjerg sogns menighedsråd har godkendt
regnskab 2017.
Revisionens bemærkninger taget til efterretning.

Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen om manglende afregning af
moms på indtægter bliver taget til efterretning og
tilrettet i arbejdsprocedurer fremover.

19 - Vind revisionsprotokol

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav
Fejl i beregning af momsprocent på kirkegården

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkningerne i
revisionsprotokollen om fejl i momsprocenten samt,
at skemaet ifm. skattefrie befordringsgodtgørelser
bliver taget til efterretning og tilrettet i
arbejdsprocedurer fremover.

20 - Vinding revisionsprotokol

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

21 - Ørnhøj revisionsprotokol

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav (forretningsgangen er ændret)
Manglende afregning af moms på indtægter

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

22 - Ørre-Sinding revisionsprotokol

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav
Gaver til ansatte

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

23 - FKG / udnævnelse af en provst til bestyrelsen

Provst Carsten Hoffmann er udnævnt til bestyrelsen

2018.08.25. Udnævnelse af provst til FKG's
bestyrelse.
Vedtægter for FKG - §15: "Bestyrelsen er
kommunikationsgruppens ledelse, og den består af 1
af provsterne fra de samarbejdende provstier samt 2
provstiudvalgsmedlemmer. Desuden er der 5
folkevalgte repræsentantskabsmedlemmer."

Sager:
FKG - referater og øvrige dokumenter (Herning
Nordre) (2018 - 3614)
Bilag:

Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen om manglende afregning af
moms på indtægter bliver taget til efterretning og
tilrettet i arbejdsprocedurer fremover.

Provstiudvalget henstiller til, at bemærkningerne i
revisionsprotokollen om at følge provstiets
anbefalinger mht. gaver til de ansatte samt, at
skemaet ifm. skattefrie befordringsgodtgørelser
bliver taget til efterretning og tilrettet i
arbejdsprocedurer fremover.

brev til provstierne

24 - Eventuelt

Provstesyn i Herning Nordre Provsti finder sted
torsdag den 21. februar 2019.
Der skal være syn i følgende sogne: Haunstrup,
Studsgård, Vinding, Vind, Ørnhøj.
Ejvind Dahl og Anne Marie Søe Nørgaard deltager.

25 - Orientering vedr. Folkekirkens Familiestøtte

Provstiudvalget orienteret.

26 - Orientering vedr. Kirke til Kirke og FKG

Provstiudvalget orienteret.

