Referat
Herning Søndre Provsti – Møder

PU møde 21. august 2018 d. 21-08-2018, 15:30,
Deltagere: Kirsten Braad Thyssen, Alex Dahl Nielsen, Poul Ole Højgaard Bech, Poul Rosenvinge
Nissen, Knud Erik Lundtofte Hansen, Jens Martin Christensen, Ejvind Dahl, Anne Marie Søe
Nørgaard
Kommentarer:

1 - Orgelreparation i Herning kirke, 5% ansøgning, reparation af magasinbælg.
Behandlede sager:
Reparation af magasinbælg - Herning kirkes orgel - 5% bevilling (2018 - 19042)
Bilag: Brev til provsten om orgelreparation, db.Herning_magasinbælg, 20180626133119378
Beskrivelse:
Efterretningssag.
Herning sogns menighedsråd ansøger om en ekstra bevilling på kr. 128.800,- inkl. moms til reparation af
akut opstået problem med magasinbælgen ved orglet i Herning Kirke.
Da reparationen må foretages hurtigst muligt på grund af, at en hyletone opstår, så snart orglet anvendes,
er sagen behandlet af provsten som en hastesag. Herning sogns menighedsråd har i brev af 22. juni 2018
fået tilsagn om bevilling af kr. 128.800,- af 5% midlerne til finansiering af udgifterne til reparationen.
Referat:
Provstiudvalgets beslutning:
Efterretningssag - godkendt

2 - Lind præstebolig, 5% ansøgning vedr. faktura i forbindelse med nye lofter Lind
præstebolig
Behandlede sager:
Rind-Kollund - 5% ansøgning - Lind præstebolig (2018 - 20918)
Bilag: Præstebolig, loft
Beskrivelse:
Rind-Kollund menighedsråd ansøger om en ekstra bevilling på kr. 38.262,- til dækning af de uforudsete
udgifter i forbindelse med reparation af lofter i præsteboligen.
Rapporten vedr. afdækning af risiko for forekomst/vækst af skimmel i præsteboligen udarbejdet
efter menighedsrådets afholdte syn blev behandlet på provstiudvalgsmødet den 17. april. På mødet blev
det besluttet, at Rind-Kollund menighedsråd kunne ansøge om dækning af 5% midlerne til udgifterne vedr.
nyt loft i badeværelse og gæsterum.
Referat:
Provstiudvalgets beslutning:
Bevilget kr. 38.262,-.

3 - Skarrild menighedsråds ansøgning vedr. uforudset udgift i forbindelse med renovering

af Skarrild Præstebolig - ny pumpebrønd
Behandlede sager:
Tjenestebolig - Skarrild, Karstoft, Ilderhede - Skovvænget 1 (2018 - 25074)
Bilag: 4010_001, SC_MF335-1180816100700, SC_MF335-1180816100800,
Pumpebrønd20082018
Beskrivelse:
Skarrild menighedsråd ansøger om en ekstra bevilling på kr. 90.700,- til udskiftning af pumpebrønd i
forbindelse med renoveringen af præsteboligen.
Kloak-pumpen er rustet helt igennem, og kloakvandet står i brønden og kan ikke pumpes hen til
hovedledningen, hvilket vil medføre, at udledningen af spildevand ikke kan finde sted og systemet vil
stoppe.
Oplysning fra bygherrerådgiver:
I forbindelse med renoveringen af Skarrild Præstebolig kan det konstateres at eksisterende pumpebrønd der
leder spildevandet væk er rustet væk. Konstateringen kom efter vi i entreprisearbejderne har bedt om en
test og funktion af den eksisterende pumpe. Brønden og pumpen kan ikke renoveres. Grundet eksisterende
brønde ligger i græsplænen har vi forespurgt på at flytte dem ca. 15 meter, således de fremadrettet kommer
til at ligge i indkørslen. (Grus areal). Det kan ligeledes konstateres at spildevand og regnvand ikke er
separeret hvilket er et krav i det pågældende område. Derfor nedgraves der en faskine som opsamler vandet
indtil det løber ned i jorden. Kloakentreprenøren sørger for tilladelsen ved kommunen.

Referat:
Provstiudvalgets beslutning:
Provstiudvalget godkender en 5%-bevilling på op til kr. 90.700,-.

4 - Vedr. budget 2019 - Kølkær svarbrev juni 2018
Behandlede sager:
Budget - Kølkær - 2019 (2018 - 5939)
Bilag: Kølkær
Beskrivelse:
På provstiudvalgsmødet den 19. juni 2018 blev det besluttet at genbehandle Kølkær
menighedsråds indsendte foreløbige budget på provstiudvalgsmødet i august.
Kølkær menighedsråd ansøger om en fast forhøjelse af driftsrammen på kr. 65.000,- til ansættelse af en
sognemedhjælper.

Referat:
Provstiudvalgets beslutning:
Stillingen skal slås op.
Kr. 65.000 bevilges på budget 2019.

5 - Fasterholt vedr. budget 2019
Behandlede sager:
Budget - Fasterholt -2019 (2018 - 5942)
Bilag: Dokument1
Beskrivelse:

På provstiudvalgsmødet den 19. juni 2018 blev Fasterholt menighedsråds indsendte foreløbige budget
behandlet og det blev besluttet at genbehandle budgettet i august efter Provstens møde
med menighedsråd.
Udskiftning af hegn på materialeplads kr. 50.000,- er påkrævet, da dele af hegnet er faldet ned pga rustnet
jern i betonsøjlerne - anbefales godkendt.
Til projektet vedrørende etablering af varmepumper i Fasterholt kirke blev der på provstiudvalgsmødet den
19. juni godkendt kr. 125.000,-. Provsten vil kontakte provstiets bygningskyndige Finn Balle med henblik på
udfærdigelse af projekt i samråd med Fasterholt menighedsråd til indsendelse og til godkendelse i Stiftet.
Referat:
Provstiudvalgets beslutning:
Kr. 50.000 bevilges på budget 2019.
Finn Balle kontaktes vedr. projekt omkring varmepumpe i kirken.

6 - Ansøgningsbrev fra Rind-Kollund menighedsråd vedr. renoveringen af Rind kirke
Behandlede sager:
Rind kirke - renovering (2018 - 7809)
Bilag: Provstiudvalget møde august 2018, Rind Kirke - Tilsagnsbrev, Acceptbrev - Rind kirke
Beskrivelse:
Vedr. Rind kirkes renovering.
Rind-Kollund menighedsråd ansøger om tilladelse til udskiftning af dør fra dåbslokalet og 4 lysekroner i
kirkeskibet og 1 lysekrone i våbenhuset anslået samlet merpris i forhold til projektet ca. kr. 90.000,-.
I projektet er der afsat penge til maling af døren, men ved nærmere gennemgang er det konstateret, at
døren er rådden. Med hensyn til lysekronerne er der på årets menighedsmøde fremsat ønske om en bedre
belysning i skibet, hvilket de nuværende lysekroner ikke kan optimeres til.
Rind-Kollund menighedsråd har fra Kirkeistandsættelsesordningen modtaget tilsagn om støtte på kr.
1.040.000,- til istandsættelsen af Rind kirke. Menighedsrådet ansøger om at bruge ca. kr. 90.000,- fra dette
beløb til udskiftning af dør og lysekroner.

Referat:
Provstiudvalgets beslutning:
Provstiudvalget godkender behovet.
Menighedsrådet skal indsende redegørelse udarbejdet af arkitekt vedr. dør og lysekroner.

7 - Vedr. samarbejdsvedtægt for Herning Nordre og Herning Søndre provsti (KM F2.: 11045)
Behandlede sager:
Vedtægt for samarbejde om HR-konsulent - menighedsrådene i Herning provstierne (2018 19199)
Bilag: Til Viborg Stift fra KM vedr. samarbejdsvedtægt
Beskrivelse:
25. juni 2018 Kirkeministeriets svar til Viborg Stift på e-mail fra 7. august 2017 om godkendelse af vedtægt
for samarbejde mellem menighedsrådene i Herning Nordre Provsti og Herning Søndre Provsti om HRkonsulent for alle menighedsråd i provstierne.
Tilrettet vedtægt skal indsendes til Kirkeministeriet.

Referat:

Provstiudvalgets beslutning:
Der arbejdes videre med løsningsmulighed 2.

8 - Kvartalsrapport PUK (1. halvår 2018)
Behandlede sager:
PUK regnskab 2018 (2018 - 20887)
Bilag: 20180704144127886
Beskrivelse:
Kvartalsrapport PUK 2. kvartal.
Referat:
Provstiudvalgets beslutning:
Godkendt.

9 - Vedr. provstiets konto i Nordea
Behandlede sager:
PUK - Herning Provstiudvalg - konto i Nordea (2018 - 19151)
Bilag: 20180813155832365
Beskrivelse:
Vedrørende provstiets konto i Nordea.
Referat:
Provstiudvalgets beslutning:
Provstiudvalgets konto i Nordea slettes.

10 - Udmelding af landskirkeskat og udligningstilskud (KM F2.: 12200)
Behandlede sager:
Budget 2019 - Budgetbehandling 2018 vedr. budget 2019 (2018 - 15849)
Bilag: Udmelding af fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud 2019, Kirkeskat 2019_Herning
Kommune_forløbig, Aktdokument, 20180816130551956
Beskrivelse:
Udmelding og fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud 2019.
Landskirkeskatten for Herning Kommune 2019 er kr. 17.719.607,-.
Materiale til behandling af budget 2019 på PU mødet den 21. august 2018
Referat:
Provstiudvalgets beslutning:
Forslag til fordeling godkendt - herunder ændring vedr. restbeløbsfordeling mellem 5% midler og PUK.
PUK budget tilrettes.
Ovenstående er reguleret i det følgende.
Afrundet ligningsbeløb til alle sogne efter budgetbehandling den 19. juni 2018 kr. 85.048.500,-.
Regulering for renter og afdragsbeløb kr. 224.100,- vedr. anslået lån på kr. 2.630.000,- til Ørnhøj Kirkecenter
ændres til kontant finansiering.
Regulering for renter og afdragsbeløb kr. 331.500,- vedr. anslået lån på kr. 2.800.000,- til Snejbjerg

Sognegård - Kirkely ændres til kontant finansiering.
Yderligere behov til sogne i Nordre kr. 672.500,-.
Yderligere behov til sogne i Søndre kr. 115.000,-.
Herefter ligningsbeløb til sogne kr. 90.710.400,-.
Kirkeskat kr. 117.571.509,Udgifter:
Landskirkeskatten kr. 17.719.607,Menighedsrådene kr. 90.710.400,Provstiudvalgskassen kr. 4.881.300,5% midler kr. 4.200.000,Samlede udgifter kr. 117.511.307,Forventet overskud (kirkernes tilgode) kr. 41.041,-.

11 - Landsforeningen af Menighedsråd indbyder til Provstiudvalgskonference 3. november
2018,
Behandlede sager:
Landsforeningen af Menighedsråd - Arrangementer - Konferencer - Orientering (Herning Søndre)
(2018 - 18119)
Bilag: Aktdokument
Beskrivelse:
Landsforeningen af Menighedsråd indbyder til provstiudvalgskonference lørdag den 3. november 2018 på
Vingstedcentret ved Vejle.
Fra hvert provstiudvalg vil der kunne deltage 3 personer. I september annonceres programmet og der åbnes
for tilmelding.

Referat:
Provstiudvalgets beslutning:
Punktet på PU-møde igen når program kommer.

12 - Ansættelse af personaleadministrativ medarbejder/provstisekretær på 30 timer i stedet
for 22 timer.
Behandlede sager:
Ansættelse af nye provstisekretærer - Provstikontoret - herunder vedr. HR og ændringer i
ansættelser i øvrigt (2018 - 3807)
Bilag: Aktdokument
Beskrivelse:
Ansættelse af personaleadministrativ medarbejder/provstisekretær på 30 timer i stedet for 22 timer.
PUK budget tilrettes med forhøjelse på kr. 120.000.

Referat:
Provstiudvalgets beslutning:
Ansættelse af personaleadministrativ medarbejder/provstisekretær på 30 timer godkendes.
PUK budget forhøjes og tilrettet budget godkendes på PU mødet i september.

13 - Eventuelt

Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:

14 - Orienteringspunkt vedr. HR-arbejdet
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
PU orienteret.

15 - Orienteringspunkt til PU-møder vedr. Skole-Kirke samarbejdet - Folkekirkens
skoletjeneste (FSVS)
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
PU orienteret.

16 - Ansættelsesbevis Lene Rønde Bak, ny provstisekretær pr. 1. september 2018
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Lene Rønde Bak er ansat på fuldtid som ny provstisekretær pr. 1. september 2018.
Referat:
PU orienteret.

17 - Opsigelse
Behandlede sager:

Personale - Kirsten Elmholdt - Herning Søndre provsti (2018 - 24587)
Bilag: 20180816113327475
Beskrivelse:

Referat:
PU orienteret.
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