Referat
Herning Søndre Provsti – Møder

PU-møde den 5. november 2019 kl. 15.30 - d. 05-11-2019 kl. 15:30 til 23:59
Deltagere: Kirsten Braad Thyssen, Carsten Hoffmann, Knud Erik Lundtofte Hansen, Poul Rosenvinge Nissen,
Anne Marie Søe Nørgaard, Poul Ole Højgaard Bech, Jens Martin Christensen
Afbud: Alex Dahl Nielsen, Ejvind Dahl

Mødepunkt

Referat

1 - Budget 2020 - opfølgning på PU-mødet den
30.09.2019 punkt 3 (beslutningspunkt)

PU har besluttet, at Timring-Tiphedes to indestående
i Viborg Stift "Andet indlån med rente" på
henholdsvis kr. 4.576,50 samt kr. 6.576,50 skal
I det der henvises til referatet fra PU-mødet for
bruges til ekstra ordinært afdrag på gæld i Viborg
Herning Søndre provsti den 30.09.2019 punkt 3, skal Stift.
der tilføjes nedenstående beslutning (der henvises
til bilaget til punktet på mødet den 30.09.2019).
PU godkender, at der afdrages gæld i følgende
sogne:
Timring-Tiphede: kr. 2.493.513 (dette er givet på
budget 2020 iht. mødet den 30.09.2019)
Tilføjelsen til punktet:
Timring-Tiphedes restgæld pr. 31.12.2019 lyder på
kr. 2.504.666.
Timring-Tiphede får kr. 2.493.513 på budget 2020 til
afdrag på gæld i Viborg Stift.
Restbeløbet på kr. 11.153 skal afdrages ved at
nedskrive gælden med "Andet indlån med rente" i
Viborg Stift på henholdsvis kr. 4.576,50 og kr.
6.576,50.

2 - Kvartalsrapport for 3. kvartal 2019 / PUK-kassen PU godkender 3. kvartalsrapport 2019 for PUK(beslutningspunkt)
kassen.
PUK-kassens kvartalsrapport for 3. kvartal 2019 til
godkendelse.
Sager:
PUK-kassen 2019 - Herning Søndre (2019 - 276)
PUK-kassen 2019 - Herning Søndre (2019 - 276)
Bilag:

Kvartalsrapport 3. kvartal 2019 PUK-kassen,
Forklaring til 3. kvartal 2019

3 - Hedeager kirken / Ekstraordinært provstesyn kuldenedfald i kirkerummet (beslutningspunkt)
Der har været afholdt ekstraordinært provstesyn i
Hedeager Kirken på grund af kuldenedfald i
kirkerummet.
Der er vedlagt bilag fra provstiets byggesagkyndige
Finn Balle ApS til udbedring af kuldenedfald i
kirkerummet.

I henhold til bilag fra ekstraordinært provstesyn i
Hedeager Kirken, godkender PU en 5% bevilling på
op til kr. 390.000 til udbedring af kuldenedfald i
kirkerummet, da kuldenedfaldet skal udbedres
snarest muligt bl.a. pga. arbejdsmiljø.
MR skal behandle projektet på et MR-møde snarest
muligt.

Budget for udbedring af kuldenedfald lyder på i
alt kr. 390.000 inkl. moms.
Sager:
SYN 2019 - Ekstraordinært provstesyn
Hedeagerkirken - Herning Søndre (2019 - 10268)
SYN 2019 - Ekstraordinært provstesyn
Hedeagerkirken - Herning Søndre (2019 - 10268)
Bilag:
VS Hedeager Kirke - kuldenedfald., VS
Hedeagerkirken - kuldenedfald i kirkerummet,
Hedeagerkirken_Oplæg vedr.
kuldenedfald_27.08.2019

4 - Herning Kirkehus / Ændring af kontrakt med FM PU godkender den nye kontrakt
Bygningsdrift (beslutningspunkt)
med FM Bygningsdrift samt en forhøjelse af rammen
til Herning Kirkehus med kr. 163.000. Den samlede
Herning MR indsender ny kontrakt med FM
ramme for projektet lyder dermed på kr. 29.750.271.
Bygningsdrift til godkendelse i PU.
Ekstra udgiften på kr. 163.000 finansieres ved hjælp
Derudover søger Herning MR om forhøjelse af
af kr. 103.225, som er indestående i Herning
driftsrammen med kr. 163.000 til dækning af
Kirkekasse, som endnu ikke er øremærket. Herning
merudgifter til FM Bygningsdrift.
Kirkekasse har dermed ikke flere penge, som ikke er
øremærket. Restbeløbet på kr. 59.775 gives som en
Arbejdsbilag vedlagt.
5% bevilling.
Sager:
Byggesag - Herning - kirkehus - udvidelse og
renovering (2018 - 4955)
Byggesag - Herning - kirkehus - udvidelse og
renovering (2018 - 4955)
Byggesag - Herning - kirkehus - udvidelse og
renovering (2018 - 4955)
Bilag:
Ansøgning om revideret kontrakt med Søren Aaby,

Rev. aftale 2011004 FMbyg, Herning Kirkehus penge i kirkekassen som ikke er øremærket,
Arbejdsbilag til dagsorden - Herning Kirkehus

5 - Rind-Kollund MR / Ansøgning om 5% midler til
nyt lydanlæg i kirkesal (beslutningspunkt)

PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 88.825 til
nyt lydanlæg i kirkesalen i Lind Sognehus.

Rind/Kollund MR søger om 5% midler på kr.
88.825 til nyt lydanlæg i kirkesalen i Lind sognehus.

Der skal indhentes to tilbud.

Lydanlægget var på med på SYN 2019, hvor det
fremgik af synsrapporten, at lydanlægget ikke
vil være brugbart fra foråret 2021 pga. ændring af
frekvens. PU besluttede på PU-mødet den
19.03.2019, at lydanlægget skal med på provstesyn i
2020.
Rind/Kollund MR søger om 5% midler, da det nu
viser sig at frekvensændringen allerede vil træde i
kraft den 03.04.2020.

Sager:
Ansøgning om 5% midler - Rind/Kollund - Vedr.
frekvensændring på lydanlæg i Kirkesalen i Lind
Sognehus (2019 - 31684)
Ansøgning om 5% midler - Rind/Kollund - Vedr.
frekvensændring på lydanlæg i Kirkesalen i Lind
Sognehus (2019 - 31684)
Ansøgning om 5% midler - Rind/Kollund - Vedr.
frekvensændring på lydanlæg i Kirkesalen i Lind
Sognehus (2019 - 31684)
Bilag:
Lydanlæg i Kirkesalen i Lind Sognehus,
Frekvensomlægning, Lind sognehus, SV Lydanlæg i
Kirkesalen i Lind Sognehus, Ansøgning om
udskiftning af lydanlæg i Lind Soghehus' Kirkesal,
Ansøgning Lydanlæg Kirkesal, Lind Kirke lyd,
Frekvensomlægning

6 - Rind/Kollund MR. Omprioritering af midler
godkendt på SYN 2019 (beslutningspunkt)
Rind/Kollund MR har på budget 2020 fået bevilget
kr. 14.000 i henhold til punkt 7 i synsrapporten.
Pengene er bevilget til reparation af alterkalk og
alterbægre. Alterbægerne er repareret. Udgiften til
dette lød på kr. 5.640. Alterkalken kan ifølge
guldsmeden ikke repareres.

PU godkender, at Rind-Kollund MR omprioritere det
beløb, som kirkekassen har fået på budget 2020 til
reparation af den nuværende alterkalk og i stedet
køber en ny alterkalk i sølvplet til kr. 4.900.

Det bevilgede restbeløb er dermed på kr. 8.360.
Rind/Kollund MR søger om at købe ny alterkalk i
sølvplet til kr. 4.900.
Sager:
Budget - Rind-Kollund - 2020 (2019 - 13814)
Bilag:
Ansøgning Alterkalk

7 - Karstoft MR / Indvendig maling/renovering af
Karstoft Kirke (beslutningspunkt)
Karstoft MR ønsker at få Karstoft Kirke
malet indvendig samt evt. renovering. Dette
ønskes med på langtidsplanen.
Karstoft MR søger provstiudvalget om at bruge frie
midler på at få bygningssagkyndig Finn Balle til at
udarbejde et projekt samt et budget.

PU godkender, at det kommer på langtidsplan, samt
at Karstoft MR må bruge frie midler på at få
bygningssagkyndig Finn Balle til at udarbejde en
beskrivelse af opgaven samt et budgetoverslag til
indvendig maling/renovering af Karstoft Kirke.
Når dette foreligger, skal det indsendes til PU, så det
endelige beløb kan komme på langtidsplanen.

Sager:
Byggesag - Karstoft - Maling af kirkerum Kirkerenovering (2019 - 12342)
Bilag:
Ansøgning fra Karstoft MR

8 - Langtidsplanen (beslutningspunkt)

Langtidsplan
PU godkender langtidsplanen.

Punkter til langtidsplanen
PU godkender køb af ny tjenestebolig til ny provst i
- Køb af provstebolig når der skal ansættes ny provst Herning Søndre på kr. 4.500.000 som sættes på
i Herning Søndre provsti. Nuværende provst Kirsten langtidsplanen i år 2024.
Thyssen bor i egen bolig. Beløb kr. 4.500.000.
Derudover godkender PU, at der sættes kr. 1.000.000
- Maling af Karstoft kirke mm. Der er ikke udarbejdet til indvendig maling og renovering af Karstoft Kirke
et projekt eller et budget, men beløbet skønnes op på langtidsplanen i år 2026. Dette beløb kan dog
til kr. 1.000.000.
ændre sig, når der kommer beskrivelse med budget
fra bygningssagkyndig Finn Balle.
Sager:
Langtidsplan 2019 - rente/afdrag - lånepolitik
(Herning Søndre) (2019 - 33966)
Langtidsplan 2019 - rente/afdrag - lånepolitik
(Herning Søndre) (2019 - 33966)
Bilag:
Rente og afdrag 2019-2026 (Til PU-møde 05.11.2019
Oktober 2019), Lånepolitik i Herning Nordre og

Herning Søndre provstier

9 - Bygherrerådgivning (beslutningspunkt)

PU godkender den nye praksis i forbindelse med
bygherrerådgivning.

Evaluering af praksis i forbindelse med
bygherrerådgivning.
Sager:
Bygherrerådgivning - Praksis + Notater - Aftale
indgået mellem provster og bygningskyndig (Herning
Søndre) (2018 - 12874)
Bilag:
2019_10_29 bygherrerådgivning_Herning
Provstierne kbt

10 - Ændring af rentesatser i Handelsbanken
(beslutningspunkt)

PU tager renten på -0,750% p.a. til efterretning.

Rentesatser - Handelsbanken
Fra den 01.12.2019 vil indlånsrenten på vores to
konti i Handelsbanken lyde på -0,750 % p.a. i
henhold til brev fra Handelsbanken den 25.10.2019.
Har den 30.10.2019 talt med Lea Rytter
fra Handelsbanken. Lea Rytter oplyser, at renten ikke
står til forhandling.
Sager:
Bank - Handelsbanken - Renteforhandling 2019 Andre vilkår (Herning Søndre) (2018 - 42069)
Bilag:
Message

11 - Eventuelt

12 - HR (orienteringspunkt)

Orienteret.

13 - Skoletjenesten (orienteringspunkt)

Orienteret.

Der er vedlagt budget for 2020 til orientering.
Sager:

Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift (FSVS) Skole-Kirke samarbejdet - Herning Søndre (2018 3921)
Bilag:
Skoletjenesten Budget 2020, Skole-kirketjenesten
budget 2020

14 - Folkekirkens familiestøtte (orienteringspunkt)

Orienteret.
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Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre
Provsti)

Carsten Hoffmann (Herning Nordre
Provsti)

Knud Erik Lundtofte Hansen

Poul Rosenvinge Nissen

Anne Marie Søe Nørgaard (Herning
Søndre Provstiudvalg)

Poul Ole Højgaard Bech

Jens Martin Christensen (Herning Søndre
Provstiudvalg)
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