Referat for: Herning Nordre Provstiudvalg
PU møde 10. oktober 2017. Kl. 15.30
Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

Mødepunkt
1

Hospitalskirken / 5%-lån ifm.
udsmykning/inventar
Sag: Hospitalskirken (477)
Hospitalskirken / 5%-lån ifm.
udsmykning/inventar
2017.10.03: Snejbjerg menighedsråd ansøger
om et 5%-lån på kr. 80.667,- ifm.
udsmykningen af hospitalskirken.
Lånet skal dække 1. rate ifm. døbefonten
(materialeudgift + 1/3 af arbejdslønnen ifm.
fonten). De to efterfølgende rater vil tilsammen
udgøre 129.333,-

Beslutning
I henhold til Kirkeministeriets tilbagemelding
indsendt 6. oktober 2017 besluttede provstiudvalget
følgende:
Til finansiering af liturgisk inventar (i alt ca.
940.000 kr. inkl. knæfald) bevilges kr. 500.000,- af
5%-midlerne til opsparing. Resten finansieres ved
forhøjelse af lån planlagt til 2019.
Musikinstrument og altersølv medbringes fra
nuværende hospitalskirke.
(Anne Marie Søe Nørgaard var til stede under
behandling af punktet).

På provstiudvalgsmødet den 22. august 2017
besluttede provstiudvalget, at Snejbjerg
menighedsråd kunne søge provstiudvalget om
lån ifm. udgifter til altertavle, alterbord,
døbefont og prædikestol, hvis der ikke var givet
tilsagn om støtte på tidspunkt for udlicitering.
Bevilling af lån forudsætter dog, at biskop og
provst inddrages i søgningen af fondsmidler.
Budgetramme for altertavle, alterbord, døbefont
og prædikestol: Kr. 836.350,- inkl. moms.
2017.10.03. Telefonnotat - Bodil Abildgaard,
Viborg stift: Biskop Henrik Stubkjær har ikke
mulighed for at sidde med ved møderne i
hospitalskirkeudvalget. Når Snejbjerg
menighedsråd har udarbejdet en ansøgning til
en fond, kan menighedsrådet sende
ansøgningen til biskoppen, inden den sendes til
fonden. Biskoppen vil så evt. tilrette
ansøgningen og/eller tilføje en personlig
anbefaling målrettet den pågældende fond.
2017.10.03: Telefonnotat - Henning Nørgaard,
Snejbjerg menighedsrådsformand. Kontrakt
med kunstner (udarbejdet af bygherrerådgiver
Finn Balle ApS) kommer på
menighedsrådsmøde den 5. oktober. Indsendes
herefter til godkendelse i provstiet.
PU-møde 22. august 2017(22-08-2017)

2
Aulum / byggeregnskab ifm.
Referat,10-10-2017

Provstiudvalget godkender, at der overføres i alt kr.
Side: 1

Mødepunkt
sognehusudvidelse
Sag: Aulum kirkehus (628) - Aulum Sogn

Beslutning
374.707,63 fra drift til anlæg.
Beløbet er inkl. tidligere beløb godkendt til
overførsel.

Aulum / byggeregnskab ifm.
sognehusudvidelsen
2017.09.07: Aulum menighedsråd ansøger om
provstiudvalgets godkendelse af
byggeregnskabet for sognehusudvidelsen i
Aulum. Udvidelsen blev færdiggjort i 2015.
Provstiudvalget bevilgede kr. 3.700.000,- til
udvidelsen af sognehuset på budget 2014 og
2015. Da licitationen endte på kr. 3.919.586,-,
blev det på PU-mødet den 24. februar 2015
besluttet, at menighedsrådet skulle finde
besparelser i projektet eller dække ekstra
udgifter med egne frie midler.
På PU-mødet den 5. april 2017 godkendte
provstiudvalget på baggrund af ansøgning
udarbejdet af LMO, at menighedsrådet kunne
bruge kr. 180.732,44 af Aulum kirkekasses frie
midler til dækning af underskud på anlæg.
LMO varetog regnskabsføringen ifm.
udarbejdelsen af årsregnskabet for 2016.
Den nye kordegn og det nye menighedsråd har
ifm. årsregnskabet skullet udarbejde et
byggeregnskab for sognehuset.
Byggeregnskabet fremviser nu et underskud på
i alt kr. 374.707,63, da der i 2015 og 2016 er
blevet bogført udgifter vedr. sognehuset
(anlægsprojekt) under driften.
Svarbrev april 2017 Aulum - overførsel til
anlæg
2015.02.25: Svar til MR ang. behandling på
PU-møde vedr. Aulum kirkehus og ansøgning
om midler til uforudsete udgifter

3

Snejbjerg / nedlæggelse af gravsteder
Sag: Snejbjerg kirkegård (569) - Snejbjerg
Sogn

Godkendt.

Snejbjerg / nedlæggelse af gravsteder
2017.09.06: Snejbjerg menighedsråd søger om
fritagelse for gensalg af udløbne gravsteder i
dele af den gamle del af kirkegården med
henblik på anden fremtidig indretning/
anvendelse.
Det drejer sig om følgende områder:
- Afdeling A, øst for rækker/gang nr. 2.
- Afdeling C, øst for rækker/gang nr. 18
- Afdeling C, vest for rækker/gang nr. 27
Referat,10-10-2017

Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

Kirkegårdskonsulenten besøgte Snejbjerg
kirkegård den 24. august 2017. Uddrag fra
kirkegårdskonsulentens rapport: "Med henblik
på etablering af nye gravtyper, findes kun
enkelte større sammenhængende ledige
gravområder, hvor det umiddelbart er muligt.
Det midterste gravområde inden for den
bueformede sti på den nordlige
kirkegårdsudvidelse er endnu uudnyttet, se foto
1 og 4. Desuden kan det være en mulighed at
forberede anlæggelse af nye gravtyper på
kirkegårdens østlige del, se foto 1. For tiden er
en del gravsteder i brug i dette
område...Etablering af nye gravtyper bør
fremmes..."
2017.09.20: Rapport fra kirkegårdskonsulent Snejbjerg-Kirkegårdens udviklingMBA.01.2017.pdf

4

Snejbjerg / ændret placering af gravsted for
de ukendte
Sag: Snejbjerg kirkegård (569) - Snejbjerg
Sogn

Godkendt.
Urnenedsættelse må ikke udsættes imod pårørendes
ønske.

Snejbjerg / ændret placering af gravsted for de
ukendte
2017.09.06: På grund af den kommende
udvidelse af kirkely ansøger Snejbjerg
menighedsråd om tilladelse til at indrette et nyt
område til den fremtidige jordfæstelse af urner
og kister i de ukendtes grav.
I henhold til drøftelse på den fælles kirkegårds
rundtur den 24.august 2017 med provstiet og
kirkegårdskonsulenten ønskes de ukendtes grav
fremtidigt placeret i det sydvestlige hjørne af
kirkegården iht. vedlagte kort (orange
markering)
Efter modtagelse af accept fra provstiet vil
området efterfølgende blive opmålt og opdelt af
et landinspektørfirma med henblik på
opdatering af kort over kirkegården samt
udførelse af udmålingspunkter.
Snejbjerg Menighedsråd forventer udvidelsen
af Kirkely udført i 2018. Derfor forventes det
nye område for de ukendtes grav taget i brug
primo 2018.
Såfremt der i efteråret 2017/foråret 2018 opstår
ønske om urnenedsættelse i de ukendtes grav,
forespørger menighedsrådet samtidig om, om
en urnenedsættelse kan udsættes til, at det nye
område for de ukendtes grav er klar til brug.
Uddrag fra kirkegårdskonsulentens rapport:
Referat,10-10-2017

Side: 3

Mødepunkt

Beslutning

"Ved udvidelse af Kirkely skal terrænet i
området med fællesgraven antageligt sænkes, se
foto 1 og 2. Der er endnu ikke fremlagt et
projektforslag vedr. udvidelsen. Ved
nedlæggelse af fællesgraven er det afgørende,
at fredningstiderne for de enkelte grave er
udløbet. Området bør allerede nu udtages af
gravkapaciteten. Udtagning skal godkendes af
provstiudvalget.
En ny fællesgrav kan anlægges på kirkegårdens
sydvestlige område, se foto 1 og 3. De
tilbageværende kistegravsteder i området kan
på sigt udtages. Planlægningen bør således tage
højde for, at fællesgraven på sigt vil omfatte et
større areal, end der nu er ledigt."
5

Vildbjerg / lydanlæg i Vildbjerg kirke
Sag: Vildbjerg kirke (933) - Vildbjerg Sogn

Godkendt.

Vildbjerg / lydanlæg i Vildbjerg kirke
2017.10.02. Vildbjerg menighedsråd ansøger
om provstiudvalgets godkendelse til at bruge
kr. 48.000,- af kirkekassens frie midler.
På baggrund af syn i 2016 blev Vildbjerg
menighedsrådet bevilget kr. 80.000,- på budget
2017 til udskiftning af mikrofonanlæg i
Vildbjerg kirke.
Vildbjerg menighedsråd har nu indhentet tilbud
fra tre leverandører, og menighedsrådet ønsker
at benytte sig af Oticons tilbud: Prisen for nyt
teleslynge- og højtaleranlæg med fokus på
gengivelse af tale og musik med god dynamik
samt udskiftning af eksisterende
medhørshøjtaler beløber sig til kr. 118.066,-.
Derudover skal der forventes udgifter på ca. kr.
10.000,- inkl. moms til kabeltræl mm.
Da musik - ikke mindst rytmisk musik - og AV
fylder en del i gudstjenester efterhånden, anser
Vildbjerg menighedsråd det for fornuftigt, at
anlægget kan håndtere dette i en god kvalitet.
Det sparer desuden kirkebandet for meget
besvær til rytmisk gudstjeneste, at de kan koble
deres mixer direkte på kirkes anlæg.

6

Vildbjerg / godkendelse af leasingaftale ifm.
kopimaskine
Sag: Vildbjerg menighedsråd (554) - Vildbjerg
Sogn
Vildbjerg / godkendelse af leasingaftale ifm.
kopimaskine
2017.09.06: Vildbjerg menighedsråd ansøger

Referat,10-10-2017

Godkendt.
Menighedsrådet opfordres til ved kontraktens udløb
at købe i stedet for at lease.
Menighedsrådet skal være opmærksom på, at der
ikke foretages en "teknisk forlængelse" af
kontrakten.
Side: 4

Mødepunkt

Beslutning

om provstiudvalgets godkendelse af
leasingaftale.
Leasingaftalen trådte i kraft 01.07.2014 og
udløber 01.07.2019.
Aftalen har en totalværdi på kr. 147.825,- inkl.
moms. for de 60 måneder.
7

Vind / overførsel af midler fra anlæg til drift
Sag: Årsregnskaber 2016 +
revisionsprotokoller (879)

Godkendt.

Vind / overførsel af midler fra anlæg til drift
2017.10.03. Vind menighedsråd ansøger om
tilladelse til at flytte nettoprovenuet fra salg af
menighedshuset (kr. 27.645,-) fra anlægskonto
741120 "Videreførsel af midler til ikke-udført
anlægsarbejde" til konto 741110 "Frie midler".

8

Ørre-Sinding revisionsprotokol
Sag: Årsregnskaber 2016 +
revisionsprotokoller (879)

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2016.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen bliver taget til efterretning og
tilrettet i arbejdsprocedurer fremover, og at
skatteregler overholdes.

Ørre-Sinding revisionsprotokol
Ørre-Sinding revisionsprotokol.
Ørre-Sinding menighedsråd har godkendt
regnskab 2016.
Bemærkninger er taget til efterretning.
Revisionens bemærkninger:
Avisabonnementer.
Flere tilbud på større vedligeholdelsesarbejder.
Samarbejder (oplyse hvor regnskab findes)
Julegave skattepligtig.
9

Tjørring revisionsprotokol
Sag: Årsregnskaber 2016 +
revisionsprotokoller (879)

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2016.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen bliver taget til efterretning og
tilrettet i arbejdsprocedurer fremover.

Tjørring revisionsprotokol
Tjørring revisionsprotokol.
Tjørring menighedsråd har godkendt regnskab
2016.
Menighedsrådets bemærkninger:
Indsamlinger strækker sig over 1 måned afregnes efter indsamlingens ophør, og
menighedsrådet har noteret sig vedr. 2
underskrifter, men undtagelse ved ferie.
Der mangler ikke biregnskab for 2016, og der
vil fremover blive udarbejdet biregnskab for
samarbejder.
Referat,10-10-2017

Side: 5

Mødepunkt

Beslutning

Revisionens bemærkninger:
Indsamlinger - videresendelse + underskrift
Samarbejder - biregnskab fremover

10

Haunstrup revisionsprotokol
Sag: Årsregnskaber 2016 +
revisionsprotokoller (879)

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2016.

Haunstrup revisionsprotokol
Haunstrup revisionsprotokol
Revisionenes bemærkninger:
Samarbejder (oplyse hvilke og hvor regnskab
findes)
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Studsgård revisionsprotokol
Sag: Årsregnskaber 2016 +
revisionsprotokoller (879)
Studsgård revisionsprotokol
Studsgård revisionsprotokol

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2016.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkningerne i
revisionsprotokollen bliver tilrettet i
arbejdsprocedurer, og skatteregler overholdes.
Korrektioner i opgørelsen af regnskabet skal
bringes i orden, inden det nye regnskabsår
påbegyndes.

Revisionenes bemærkninger:
Samarbejder (oplyse hvilke og hvor regnskab
findes)
Frie midler - plan igangsat.
Beløb til velgørenhed i stedet for honorar men
stadig skattepligtig.
Korrektion i opgørelse vedr. "videreførsel af
midler til ikke udført anlægsarbejde"

12

Snejbjerg revisionsprotokol
Sag: Årsregnskaber 2016 +
revisionsprotokoller (879)

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2016.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen bliver taget til efterretning og
tilrettet i arbejdsprocedurer fremover.

Snejbjerg revisionsprotokol
Snejbjerg revisionsprotokol
Revisionenes bemærkninger:
Indsamlinger - videresendelse + registrering i
indsamlingsbogen
Opsparing til anlæg - bedre forrentning.
Samarbejder (oplyses hvilke og hvor regnskab
findes)
Frie midler - plan igangsat.
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Sunds revisionsprotokol
Sag: Årsregnskaber 2016 +

Referat,10-10-2017

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2016.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
Side: 6

Mødepunkt
revisionsprotokoller (879)
Sunds revisionsprotokol
Sunds revisionsprotokol

Beslutning
revisionsprotokollen bliver tilrettet i
arbejdsprocedurer fremover, og at fejlene og
manglerne vedrørende regnskab/bogføring bringes i
orden herunder også vedrørende moms, inden det
nye regnskabsår påbegyndes.

Revisionenes bemærkninger:
Indsamlinger - vidersendelse.
Flere tilbud i forbindelse med større
vedligeholdelsesarbejder.
Bogføring af kontante ind- og udbetalinger.
Ingen forrentning.
Samarbejder (oplyse om hvilke og regnskab)
Bogføringsfejl drift/anlæg
Manglende momsafløftning.
Periodisering.
Lønafstemning.
Biregnskaber ikke vedhæftet regnskabet.
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Simmelkær revisionsprotokol
Sag: Årsregnskaber 2016 +
revisionsprotokoller (879)
Simmelkær revisionsprotokol
Simmelkær revisionsprotokol

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2016.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen bliver tilrettet i
arbejdsprocedurer fremover, og at fejlene og
manglerne vedrørende regnskab/bogføring bringes i
orden, inden det nye regnskabsår påbegyndes

Revisionenes bemærkninger:
Studietur
Risiko ved placering af likvider i værdipapirer.
Samarbejder (oplyse hvor regnskab findes)
Bogføringsfejl drift/anlæg
Frie midler
Biregnskab mangler.
Periodisering.

15

Ilskov revisionsprotokol
Sag: Årsregnskaber 2016 +
revisionsprotokoller (879)
Ilskov revisionsprotokol
Ilskov revisionsprotokol

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2016.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen bliver tilrettet i
arbejdsprocedurer fremover, og at fejlene og
manglerne vedrørende regnskab/bogføring bringes i
orden herunder også vedrørende moms og skat,
inden det nye regnskabsår påbegyndes.

Revisionenes bemærkninger:
Studietur.
Samarbejder (oplyse hvilke og hvor regnskab
findes)
Vedtægt for kasserer mangler
Periodisering
Bogføringsfejl
Referat,10-10-2017

Side: 7

Mødepunkt

Beslutning

Frie midler.
Manglende dokumentation for indberetning af
honorar/kørsel i 2014 og 2015
Momsafløftning
Fejl i fradragsprocent tilbage fra 2012 (kr.
3.333,-)
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Grove revisionsprotokol
Sag: Årsregnskaber 2016 +
revisionsprotokoller (879)
Grove revisionsprotokol
Grove revisionsprotokol

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2016.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen bliver tilrettet i
arbejdsprocedurer fremover, og at fejlene og
manglerne vedrørende regnskab/bogføring bringes i
orden herunder også vedrørende moms, inden det
nye regnskabsår påbegyndes.

Revisionenes bemærkninger:
Kørselsbemyndigelser
Studietur
Regnskabsinstruks
Samarbejder (oplyse hvilke og hvor regnskab
findes)
Bogføringsfejl.
Momskorrektion overfor SKAT i forbindelse
med koncert.
Lønniveau kirkesanger.
Regulering af fradragsprocent fra 2012 og frem
til 2016
Negative frie midler.
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Aulum revisionsprotokol
Sag: Årsregnskaber 2016 +
revisionsprotokoller (879)
Aulum revisionsprotokol
Aulum revisionsprotokol

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2016.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen bliver tilrettet i
arbejdsprocedurer fremover, og at fejlene og
manglerne vedrørende regnskab/bogføring bringes i
orden herunder også vedrørende moms, inden det
nye regnskabsår påbegyndes.

Revisionenes bemærkninger:
Frie midler - plan igangsat
Kørselsbemyndigelser
Honorar ekstern regnskabsfører.
Samarbejder (oplyse hvilke + regnskab)
Periodisering
Fejl i resultatdisponeringen
Momskorrektion over for SKAT i forbindelse
med koncert.
Pension og feriepenge.
Manglende godkendelse af honorar/skattefri
godtgørelse.
Biregnskab
18

Hodsager revisionsprotokol
Sag: Årsregnskaber 2016 +
revisionsprotokoller (879)

Referat,10-10-2017

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2016.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen bliver taget til efterretning og
Side: 8

Mødepunkt

Beslutning
tilrettet i arbejdsprocedurer fremover, og at
skatteregler overholdes.

Hodsager revisionsprotokol
Hodsager revisionsprotokol
Revisionenes bemærkninger:
Frie midler.
Indsamlinger - videresendelse
Kørselsbemyndigelse
Honorar ekstern regnskabsfører (fælles med
Aulum)
Samarbejder (oplyse hvilke og hvor regnskab
findes)
Kørsel i forbindelse med kirkeblade
skattepligtig
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Haderup revisionsprotokol
Sag: Årsregnskaber 2016 +
revisionsprotokoller (879)

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2016.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen bliver taget til efterretning og
tilrettet i arbejdsprocedurer fremover, og at
skatteregler overholdes.

Haderup revisionsprotokol
Haderup revisionsprotokol
Revisionenes bemærkninger:
Indsamlinger - mangler indsamlingsbog.
Flere tilbud i forbindelse med større
vedligeholdelsesarbejder
Risiko ved placering af likvider i værdipapirer.
Regnskabsinstruks ajourføres
Samarbejder (oplyse hvilke og hvor regnskab
findes)
Periodisering
Beløb til velgørenhed i stedet for honorar men
stadig skattepligtig
Honorar i 2015 og 2016 skal indberettes til
SKAT
Gavekort til foredragsholder skal indberettes til
SKAT som B-indkomst
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Feldborg revisionsprotokol
Sag: Årsregnskaber 2016 +
revisionsprotokoller (879)

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2016.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen bliver taget til efterretning og
tilrettet i arbejdsprocedurer fremover.

Feldborg revisionsprotokol
Feldborg revisionsprotokol
Revisionenes bemærkninger:
Samarbejder (oplyse hvilke og hvor regnskab
findes)
Bogføringsfejl.
21

Vildbjerg revisionsprotokol

Referat,10-10-2017

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2016.
Side: 9

Mødepunkt
Sag: Årsregnskaber 2016 +
revisionsprotokoller (879)
Vildbjerg revisionsprotokol
Vildbjerg revisionsprotokol

Beslutning
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkningerne i
revisionsprotokollen bliver tilrettet i
arbejdsprocedurer, og skatteregler overholdes.
Korrektioner i opgørelsen af regnskabet skal
bringes i orden, inden det nye regnskabsår
påbegyndes.

Revisionenes bemærkninger:
Indsamlinger - videresendelse.
Flere tilbud i forbindelse med større
vedligeholdelsesarbejder og anskaffelser.
Leasingaftale vedr. kopimaskine skal
godkendes.
Samarbejder - regnskab
Periodisering
Regulering af fradragsprocenten
Korrektion i opgørelse vedr. "videreførsel af
midler til ikke udført anlægsarbejde"
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Nøvling revisionsprotokol
Sag: Årsregnskaber 2016 +
revisionsprotokoller (879)

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2016.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen bliver taget til efterretning og
tilrettet i arbejdsprocedurer fremover.

Nøvling revisionsprotokol
Nøvling revisionsprotokol
Nøvling menighedsråd har godkendt regnskab
2016.
Menighedsrådets bemærkninger:
Menighedsrådet fortsætter med abonnementer,
da et netabonnement ikke kan deles og er
dyrere end et fredag-lørdag-abonnement.
Beløb er korrigeret over for SKAT.
Revisionenes bemærkninger:
Avisabonnementer
Indsamlinger - videresendelse
Samarbejder (oplyse hvilke og hvor regnskab
findes)
Skyldig moms i forbindelse med salg af
maskine
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Timring-Tiphede revisionsprotokol
Sag: Årsregnskaber 2016 +
revisionsprotokoller (879)
Timring-Tiphede revisionsprotokol
Timring-Tiphede revisionsprotokol.
Timring-Tiphede menighedsråd har godkendt
regnskab 2016.
Bemærkninger er taget til efterretning.
Aftale vedr. håndtering af kollekter.

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2016.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkningerne i
revisionsprotokollen bliver tilrettet i
arbejdsprocedurer, og skatteregler overholdes.
Korrektioner i opgørelsen af regnskabet skal
bringes i orden, inden det nye regnskabsår
påbegyndes.

Revisionenes bemærkninger:
Referat,10-10-2017

Side: 10

Mødepunkt

Beslutning

2 indsamlinger fremgår ikke af bogføringen
Samarbejder (oplyse hvilke og hvor regnskab
findes)
Vedr. 3 ansættelseskontrakter (korrektion af
enten ansættelseskontrakt eller lønudbetaling så
der er overensstemmelse)
Korrektion i opgørelse vedr. "videreførsel af
midler til ikke udført anlægsarbejde"
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Vinding revisionsprotokol
Sag: Årsregnskaber 2016 +
revisionsprotokoller (879)
Vinding revisionsprotokol
Vinding revisionsprotokol

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2016.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkningerne i
revisionsprotokollen bliver tilrettet i
arbejdsprocedurer, og skatteregler overholdes.
Korrektioner i opgørelsen af regnskabet skal
bringes i orden, inden det nye regnskabsår
påbegyndes.

Vinding menighedsråd har godkendt regnskab
2016.
Menighedsrådets bemærkninger:
Høstoffer fordeles ved førstkommende
menighedsrådsmøde efter indsamling, og derfor
kan videresendelse ikke ske inden for 14 dage.
Når der er afklaring om retningslinjer ifm.
samarbejder, vil tilretning ske fremover.
Kørselsbemyndigelse vil blive udarbejdet.
Revisionenes bemærkninger:
Indsamlinger - videresendelse
Samarbejder (oplyse hvilke og hvor regnskab
findes)
Kørselsbemyndigelse
Korrektion i opgørelse vedr. "videreførsel af
midler til ikke udført anlægsarbejde"
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Vind revisionsprotokol
Sag: Årsregnskaber 2016 +
revisionsprotokoller (879)
Vind revisionsprotokol
Vind revisionsprotokol

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2016.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen bliver tilrettet i
arbejdsprocedurer fremover, og at fejlene og
manglerne vedrørende regnskab/bogføring bringes i
orden, inden det nye regnskabsår påbegyndes.

Revisionenes bemærkninger:
Indsamlinger - videresendelse
Afskrevne fordringer skal godkendes af
menighedsrådet (mødereferat)
Flere tilbud på større vedligeholdelsesarbejder
Samarbejder (oplyse hvilke og hvor regnskab
findes)
Åbningsbalancen ikke korrigeret i forhold til
protokol for regnskab 2015
Bogføringsfejl
Korrektion i opgørelse vedr. "videreførsel af
midler til ikke udført anlægsarbejde" (er rettet)
Frie midler - plan igangsat
Korrektion i byggeregnskab vedr.
parkeringspladsen ved kirken
Referat,10-10-2017
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Ørnhøj revisionsprotokol
Sag: Årsregnskaber 2016 +
revisionsprotokoller (879)

Beslutning

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2016.
Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen bliver taget til efterretning og
tilrettet i arbejdsprocedurer fremover, og at
skatteregler overholdes.

Ørnhøj revisionsprotokol
Ørnhøj revisionsprotokol
Revisionenes bemærkninger:
Indsamlinger - videresendelse
Samarbejder (oplyse hvilke og hvor regnskab
findes)
Gavekort til foredragsholder skal indberettes til
SKAT som B-indkomst
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Aulum / ekstern regnskabsføring
Sag: Årsregnskaber 2016 +
revisionsprotokoller (879)
Aulum / ekstern regnskabsføring
2017.09.27: Aulum menighedsråd beder
provstiudvalget drøfte, hvorvidt Aulum
menighedsråd bør søge LMO om
kompensation.

Provstiudvalget anerkender, at den nye kordegn og
det nye menighedsråd har haft uforudset meget
arbejde i forbindelse med overdragelsen fra LMO,
men provstiudvalget skønner, at det ikke vil være
formålstjenligt at gå videre med sagen, når der ikke
på forhånd var indgået en aftale med LMO om pris.
Det tidligere menighedsråd stod i en akut og svær
situation, hvor omfanget af og sluttidspunktet for
samarbejdet med LMO var ukendt.

Revisionsprotokollen for Aulum kirkekasse
ifm. årsregnskabet for 2016 beskriver en del fejl
og mangler i bogføringen. Forud for den
endelige revisionsprotokol har kasserer og den
nye kordegn brugt mange timer på at korrigere
fejl og mangler i de oprindelige
revisionsbemærkninger.
Fra 2. kvartal i 2016 varetog LMO bogføring af
både Aulum kirkekasse og Hodsager
kirkekasse. Den nye kordegn for Aulum og
Hodsager blev ansat pr. 1. marts 2017.
Uddrag fra revisionsprotokollen: "Ved
sammenholdelse af omkostningerne til den
eksterne bogføringsvirksomhed og vores
beregning, som er foretaget på baggrund af
vejledningen udsendt fra Herning Nordre
Provsti, har bogføringsvirksomheden modtaget
ca. 101.000 kr. for meget for de to
bogføringsopgaver. Her skal der desuden tages
højde for, at vores beregning er foretaget på
årsbasis, hvormed forskellen vil være markant
større, såfremt beregningen fratrækkes et
kvartal. Yderligere skal der tilføjes, at den
daværende kasserer i Aulum tillige har
modtaget ekstra honorar i den tilsvarende
periode for sin ekstraordinære arbejdsindsats. I
tilfælde af at kirkekassen skulle havne i en
lignende situation igen, henstiller vi til ud fra et
Referat,10-10-2017
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sparsommelighedshensyn, at der anvendes en
anden løsning, samt at provstiet inddrages i
problemstillingen."
Aulum_revisionsprotokollat_regnskab_2016
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Eventuelt
Sag: Provstiudvalget (469)

Ørnhøj - Finn Balle tilknyttet omkring
behovsafdækning ifm. udvidelse af kirkecenter.
Arkitekt Lindquist arbejder videre med sagen.

Eventuelt

Tjørring - høring ifm. opførelsen af carporte tæt
ved Tjørring kirkegård.
Snejbjerg og Studsgård har indgået aftale om
kirkegårdssamarbejde.

Referat,10-10-2017
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Ørnhøj / sti på kirkegården
Sag: Ørnhøj kirkegård (665) - Ørnhøj Sogn

Taget til efterretning.

Ørnhøj / sti på kirkegården
2017.09.11: Efterretningssag. På
provstiudvalgsmødet den 16. maj 2017 blev
Ørnhøj menighedsråds ansøgning om
anlæggelse af en sti på kirkegårdens nordligste
del behandlet. Provstiudvalget var positive over
for forslaget, men endelig stillingtagen skulle
afvente kirkekonsulentens udtalelse.
Den 24. august 2017 besøgte
kirkegårdskonsulenten Ørnhøj kirkegård, og
han bifaldt anlæggelsen af stien med
begrundelsen, at det ville give en god
tilgængelighed til gravområdet og få
gravområdet til at hænge bedre sammen med
resten af kirkegården. Konsulenten foreslog
desuden, at stien med fordel kunne forlænges.
Det var ikke nødvendigt med yderligere
projektmateriale.
Da menighedsrådet i mail af den 2. september
2017 (efter udsendelse af dagsorden til PUmødet den 7. september) udtrykte ønske om at
anlægge stien inden granddækning og frost,
godkendte provst Kirsten Braad Thyssen den
11. september 2017, at menighedsrådet kunne
gå i gang med projektet.
Indhentet tilbud lyder på i alt kr. 37.500,- inkl.
moms. Projektet finansieres med kr. 25.000
givet på budget 2017 samt egne frie midler.
PU-møde 16. maj 2017(16-05-2017)
Svarbrev september 2017 Ørnhøj
2107.09.20: Rapport fra kirkegårdskonsulenten:
Ørnhøj-Kirkegårdens udviklingMBA.01.2017.pdf
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Sunds / forslag til lokalplan for boligområde
ved Nørrevang i Sunds
Sag: Sunds - ændring af boligområde ved
Nørrevang (929) - Sunds Sogn

Sunds / lokalplan for boligområde i Sunds
2017.09.07: Til orientering. Herning Kommune
har udsendt forslag til lokalplan for
boligområde ved Nørrevang i Sunds. Forslaget
drejer sig om en grund på 2100 m2, hvor der i
dag er længdebygning fra 1972 ejet af Herning
Kommune. Planen vil fastlægge grunden til
Referat,10-10-2017
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boliger i form af enten tæt/lav eller åben/lav
bebyggelse i maksimum 2 etager og med en
maksimal højde på 8,5 meter.
Viborg Stift vurderer ikke umiddelbart, at
forslagene har væsentlig indflydelse/påvirkning
på Sunds kirke eller dennes omgivelser.
Bemærkninger til lokalplanen skal indsendes til
Viborg Stift inden den 10. oktober.
2017.09.22: Bilag - Sunds - kort med fredning
2017.09.27: Uddrag fra udkast til lokalplan Nørrevang, Sunds
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Studsgård / opkrævning ifm. brud på
vandledning på Studsgård kirkegård
Sag: Studsgård kirkegård (624) - Studsgård
Sogn

Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet
betaler faktura.
Ved behov har menighedsrådet mulighed for at
søge provstiudvalget om 5%-midler til denne
uforudsete udgift.

Studsgård / opkrævning ifm. brud på
vandledning på Studsgård kirkegård
2017.09.27: Til orientering. Ifm. lækage på
vandledning på Studsgård kirkegård er
Studsgård menighedsråd blevet opkrævet kr.
20.137,98 af Studsgård Vand.
Studsgård menighedsråd ønsker ikke at betale
fakturaen og vil kontakte Viborg Stift for
vejledning i sagen.
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Orienteringspunkter til PU-møder (Kirke til
Kirke - FKG)
Sag: Provstiudvalget (469)

FKG - møde 3/10 med Henrik Vinther Krogh
(Complot Media) vedr. mediesituationen nu og
fremover.

Orienteringspunkter til PU-møder (Kirke til
Kirke - FKG)

Afbud fra: Jens Martin Christensen, Anne Marie Søe Nørgaard
Godkendt af: Kirsten Braad Thyssen, Asger Grove Korsholm, Erik Ove Nielsen, Poul Bech, Ejvind Dahl,
Jørgen Andersen, Alex Dahl Nielsen
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