Referat
Herning Søndre Provsti – Møder

PU-møde 5. april 2022 - d. 05-04-2022 kl. 15:30 til 18:00
Deltagere: Carsten Hoffmann, Kirsten Braad Thyssen, Johannes Jespersen, Lars Staunstrup Jensen, Jens
Christian Troelsen, John Egebjerg-Johansen, Poul Rosenvinge Nissen, Jens Christian Hasager Kirk
Afbud: Ejvind Dahl

Mødepunkt

Referat

1 - Gjellerup MR / Ansøgning om 5% midler til
dækning af underskud på udvidelse af
mandskabsbygning (beslutningspunkt)

PU godkender en 5% bevilling på kr. 59.722 til
dækning af underskuddet i forbindelse med
udvidelse af mandskabsbygningen.

Gjellerup MR har indsendt en ansøgning om 5%
Poul Nissen forlod mødet under dette punkt.
midler på kr. 59.722 til dækning af underskud i
forbindelse med udvidelse af mandskabsbygningen.
Den variable momsprocent er fratrukket det ansøgte
beløb.
Sager:
Ansøgning 5% midler - Gjellerup - Midler til dækning
af underskud på anlægsprojekt ifm. renovering af
mandskabsbygning på Gjellerup Kirkegård - Herning
Søndre (2022 - 10429)
Bilag:
2022-03-24_Referat, Ansøgningskema 5 % midler til
dækning af underskud - anlæg, Forklaring til
resultatdisponering 2021

4 - Fredens MR / Byggeregnskab for ombygning og
renovering af Fredens Kirke (beslutningspunkt)

PU har besluttet, at overskuddet på kr. 224.145,72
fra renovering af Fredens Kirke skal forblive i
kirkekassen, men at MR skal flytte beløbet til et nyt
anlægsprojekt "Køb af ny præstebolig".

Renoveringen af Fredens Kirke inkl. nyt tag er nu
afsluttet. Fredens MR har indsendt byggeregnskabet,
som viser et overskud på kr. 224.147,28.
I henhold til MR´ets indsendte årsregnskab for 2021,
fremgår det af resultatdisponeringen, at Fredens MR
MR ønsker PU´s vurdering af, hvad der skal ske med har frie midler på kr. 543.507,06.
dette overskud.
PU har besluttet, at MR skal flytte kr. 364.075,39 af
Der er vedlagt arbejdsbilag.
de frie midler i driften til det nye anlægsprojekt "Køb
af ny præstebolig".
Sager:
Byggesag - Fredens - Udvidelse og renovering af
MR har en salgssum på kr. 2.911.777,33 stående i

Fredens kirke samt nyt tag på hele bygningen Ansøgning om 5% midler - Herning Søndre (2018 4354)
Byggesag - Fredens - Udvidelse og renovering af
Fredens kirke samt nyt tag på hele bygningen Ansøgning om 5% midler - Herning Søndre (2018 4354)

Viborg Stift, som er øremærket til køb af ny
præstebolig.
Herefter vil MR have følgende økonomi til "Køb af ny
præstebolig":

Overskud fra renovering:
kr. 224.147,28
Brug af frie midler:
kr. 364.075,39
Bilag:
Salgssum i Stiftet:
kr. 2.911.777,33
Til Provstiet - indsend. endelig regnskab renov., opgj. I alt på anlæg til præstebolig: kr. 3.500.000,00
pr. 24-02-2022, Endelig regnskab renovering, opg. af
24-02-2022-1, Arbejdsbilag Fredens. Afslutning af
Når der skal købes en ny præstebolig, skal PU
ombygning af Fredens Kirke
godkende den endelige økonomi til købet. Den
manglende finansiering vil blive optaget som et
Stiftsmiddellån med første afdrag i år 2024. MR vil få
rente og afdrag til dette på budget 2024. Det vil være
muligt at optage lånet allerede i år 2023, hvis det
bliver aktuelt.
På baggrund af ovenstående har PU besluttet, at det
afsatte beløb på provstiets langtidsplan på kr.
2.060.000 i år 2023 til køb af ny præstebolig i
Fredens Sogn annulleres.
5 - Arnborg MR / Ansøgning om etablering af
pavillion på Arnborg Kirkegård (beslutningspunkt)

PU kan ikke godkende det indsendte projekt, da et
sådant projekt skal godkendes af Viborg Stift.
Derudover skal der formentligt søges byggetilladelse
Arnborg MR har indsendt en ansøgning om, hvor de for opførelse af en pavillion.
ønsker at opføre en pavillion på Arnborg Kirkegård.
Arnborg MR har medsendt et billede af pavillionen
samt kort over, hvor de ønsker at placere
den på kirkegården.
Arnborg MR ønsker at kunne tilbyde brugere og
besøgende i kirken et sted, hvor de kan samles,
da MR ikke har mulighed for at henvise til en
sognegård. Derudover ønsker Arnborg MR at bruge
pavillionen i forbindelse med gudstjenester,
konfirmandundervisning, kirkekaffe mm.
Den samlede udgift til projektet vil beløbe sig til ca.
kr. 80.000.
Menighedsrådet søger ikke om midler til opførelse af
pavillionen, da MR kan dække udgiften af
kirkekassens frie midler.
Sager:
Kirkegård - Arnborg - Opførelse af pavillon på
Arnborg Kirkegård - Herning Søndre (2022 - 10793)
Bilag:
Følgebrev til ansøgning fra Arnborg MR om

etablering af pavillion, Ansøgning fra Arnborg MR
om etablering af pavillion på Arnborg Kirkegård, Kort
over Arnborg Kirkegård med placering af pavillion,
Tilbud på pavillion med billed af pavillion

6 - Gjellerup MR / Kirkedige på Gjellerup Kirkegård PU godkender MR´ets indsendte forslag med partiel
(beslutningspunkt)
reparation.
Gjellerup MR har indsendt en ansøgning til PU med PU godkender kr. 50.000 på budget 2023 til
en løsning på sikring og vedligeholdelse af
projektet.
kirkedigerne på Gjellerup Kirkegård mod nord, øst og
syd.
Ved vedligeholdelsesudgifter i forbindelse med
større udskred, må MR indsende ansøgning om 5%
Gjellerup MR foreslår, at de 3 diger renoveres i
midler.
lighed med diget mod vest med mindre marksten på
toppen i stedet for græs. Denne løsning gør, at der Poul Nissen forlod mødet under dette punkt.
ikke skal arbejdes oven på diget. MR oplyser, at
kirkegårdens personale kan udføre denne opgave
over en årrække.
Det vurderes, at udgifter til anskaffelse af mindre
marksten, bortskaffelse af jord og leje af minigraver
vil beløbe sig til kr. 50.000.
Derudover kan der på sigt komme udgifter til
vedligeholdelse af større stenskred.
Sager:
Byggesag - Gjellerup - Reparation af kirkedige Herning Søndre (2021 - 9669)
Byggesag - Gjellerup - Reparation af kirkedige Herning Søndre (2021 - 9669)
Bilag:
VS Kirkedige Gjellerup Kirke, 2022-03-24_Referat,
Gjellerup k - notat, Kirkegårdsdiget (1), VS Gjellerup
Kirkegård - diger, Gjellerup Kirkegård-diger -MDU28-06-2021

7 - Gjellerup MR / Tilbygning til Gjellerup Kirke på
langtidsplanen (beslutningspunkt)
Arkitektfirmaet Linjen A/S har udarbejdet forslag
til tilbygning til Gjellerup Kirke.
MR ønsker at gå videre med forslag 1.
Arkitektfirmaet har eftersendt et budgetoverslag til
forslag 1, som lyder på kr. 3.462.500.
Sager:

PU har besluttet, at MR´ets ansøgning vil blive
behandlet på PU-mødet den 08.11.2022, hvor PU har
den årlige behandling af provstiets langtidsplan.
Poul Nissen forlod mødet under dette punkt.

Byggesag - Gjellerup - Tilbygning til våbenhuset ved
Gjellerup Kirke - Herning Søndre (2021 - 13650)
Byggesag - Gjellerup - Tilbygning til våbenhuset ved
Gjellerup Kirke - Herning Søndre (2021 - 13650)
Bilag:
2022-03-28_Gjellerup kirke - skønnet budget,
tilbygning_sag 2668, VS Tilbygning til Gjellerup Kirke,
2022-03-10_Gjellerup Kirke_Skitseforslag,
forundersøgelser

8 - Evt.

9 - Rind-Kollund MR / Godkendt projekt ifm. nyt tag Orienteret.
på Rind Kirke (orienteringspunkt)
Viborg Stift har godkendt Rind-Kollund MR´s
indsendte projekt ifm. nyt blytag på Rind Kirke.
Sager:
Byggesag - Rind-Kollund - Nyt tag på Rind Kirke Ansøgning om 5% midler - Herning Søndre (2020 12184)
Bilag:
Til Rind-Kollund Sognes Menighedsråd (8803) vedr.
afgørelse, Den kgl, bygningsinspektør,
Nationalmuseet, Rind Kirke - Supplerende udtalelse
vedr. restaurering af træværk og blyag, j.nr.
17655992

10 - Gjellerup MR / Byggeregnskab for udvidelse af Orienteret.
mandskabsbygning (orienteringspunkt)
Gjellerup MR har indsendt en ansøgning om, at MR
må flytte kr. 59.722 fra drift til anlæg for at dække
underskuddet i forbindelse med udvidelse af
mandskabsbygningen på Gjellerup Kirkegård.
Provst Kirsten Thyssen og provst Carsten Hoffmann
har ekstraordinært behandlet ansøgningen som en
formandsbeslutning, da Gjellerup MR er ved at
afslutte årsregnskab 2021. Provsterne har godkendt,
at Gjellerup MR må flytte kr. 59.722 af kirkekassens
frie midler fra drift til anlægsprojektet "Udvidelse af
mandskabsbygning".
Sager:

Ansøgning 5% midler - Gjellerup - Midler til dækning
af underskud på anlægsprojekt ifm. renovering af
mandskabsbygning på Gjellerup Kirkegård - Herning
Søndre (2022 - 10429)
Bilag:
Svarbrev Gjellerup

11 - Ny provst / Afsked for provst Kirsten Thyssen
(orienteringspunkt)

Datoer til kalenderen:

01.06.2022 kl. 16.30 mødes PU og MR med biskop i
Ansættelsesudvalg og tidsplan ifm. ansættelse af ny Hedeagerkirken
provst i Herning Søndre provsti.
07.06.2022 kl. 16.30-17.30 Samtale med kanditater
08.06.2022 kl. 15.00-18.00 Samtale med kandidater
I forbindelse med provst Kirsten Thyssen fratrædelse 13.06.2022 kl. 15.30-16.30 Samtale med kandidater
den 30.09.2022 er der planlagt følgende:
16.06.2022 kl. 16.30/17.00 Udtagemøde i
Hedeagerkirken med biskoppen
Afskedsreception den 09.09.2022
Afskedsgudstjeneste den 11.09.2022
Indsættelsesgudstjeneste ny provst den 02.10.2022
Sager:
PERSONALE - Provst X - Ansættelse - Herning Søndre
(2022 - 10203)
Bilag:
Tidslinje

12 - HR (orienteringspunkt)

Orienteret.

13 - Skoletjenesten - VIBSKO (orienteringspunkt)

Orienteret.

14 - Folkekirkens Familiestøtte (orienteringspunkt) Orienteret.

2022 - 9090 - Herning Søndre Provsti – Møder 05-04-2022, 15:30

Carsten Hoffmann (Herning Nordre
Provsti)

Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre
Provsti)

Johannes Jespersen

Lars Staunstrup Jensen

Jens Christian Troelsen

John Egebjerg-Johansen

Poul Rosenvinge Nissen

Jens Christian Hasager Kirk (Herning
Nordre Provstiudvalg)

2022 - 9090 - Herning Søndre Provsti – Møder 05-04-2022, 15:30

