
Referat
Herning Søndre Provsti – Møder

PU-møde den 9. september 2020 - d. 09-09-2020 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, Alex Dahl Nielsen, Jens Martin Christensen, Ejvind Dahl

 

Mødepunkt Referat

1 - Ilderhede MR / Ansøgning om 5% midler til
dækning af øgede varmeudgifter (beslutningspunkt)

Ilderhede MR søger om 5% midler på kr. 20.000 til
dækning af øgede opvarmningsudgifter i Ilderhede
Kirke. Derudover søger Ilderhede MR om kr. 20.000
til dækning af øgede opvarmningsudgifter i
Ilderhede Kirke pr. år indtil renoveringen i 2024.
 
På langtidsplanen i 2024 er der afsat kr. 1.600.000 til
renovering af graverbygning.
 
I ansøgningen om 5% midler henviser Ilderhede MR
til renoveringen af graverbygningen i
2024. Ilderhede MR ønsker et luft-til-luft anlæg i
Ilderhede Kirke i forbindelse med renoveringen af
graverbygningen. Ilderhede har indhentet et tilbud,
hvor prisen lyder på kr. 268.750. Der vil i efteråret
2020 blive afholdt et ekstra ordinært provstesyn i
Ilderhede.
 
Forventet frie midler pr. 31.12.2020: ca kr. 58.000
 

Sager:
Ansøgning 5% midler - Ilderhede - Øgede
varmeudgifter Ilderhede Kirke mens de venter på
luft til luft pumpe - Herning Søndre (2020 - 22855)

Bilag:
referat den 30-4-2020, Kvartalsrapport 2020 2. kvt.
(1), Ansøgning om 5% - Ilderhede

PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 20.000 til
dækning af øgede varmeudgifter i Ilderhede Kirke ud
over det allerede budgetterede beløb i budget 2020
på kr. 20.000. For at kunne få udbetalt 5% midler til
dækning af de øgede varmeudgifter, skal Ilderhede
MR som dokumentation indsende fakturaer for
samtlige varmeudgifter i 2020.
 
Budget 2021 er afsluttet, og det er derfor ikke muligt,
at få tildelt ekstra ligning på budget 2021. Hvis
Ilderhede MR ikke kan afholde den ekstra
varmeudgift i 2021 indenfor den udmeldte
ramme, kan Ilderhede søge om 5% midler igen
i 2021.
 
Mht. ekstra ligning på budget 2022 og 2023 kan
Ilderhede sætte de ekstra varmeudgifter på som
budgetønsker ifm. budget 2022.

2 - Sct. Johannes / Forhøjelse af rammen til
renovering af Sct. Johannes Kirkes tårn inkl. ørne
(beslutningspunkt)

PU godkender, at når den tilrettede
rådgivningsaftale modtages på provstikontoret, kan
provsterne godkende en økonomisk ramme til etape



Sct. Johannes MR har indsendt en rådgivningsaftale
samt en prisoversigt ifm. renovering af Sct. Johannes
Kirkes tårn inkl. ørne til godkendelse i PU.
 
Den nuværende bevilgede ramme til etape 1 lyder
på kr. 1.700.656. Iht. prisoversigten er udgifterne til
etape 1 på kr. 2.212.188.
 
Iht. prisoversigten vil udgifterne til etape 2 lyde på
kr. 198.047 samt udgifterne til etape 3 på kr.
467.188.
 
PU besluttede på PU-mødet den 10.12.2019, at
etape 2 og 3 må komme på langtidsplanen, og at der
først er plads på planen i 2025.
 
Kan PU godkende en forhøjelse af den samlede
økonomiske ramme til etape 1, når provstikontoret
modtager en rådgivningsaftale med opdaterede
priser?
 
Bilagene til dette punkt hører også til punkt 3. Der er
vedlagt arbejdsbilag.

Sager:
Byggesag - Sct. Johannes kirkes tårn - Vedr. ørne og
tårnur - Murværk m.v. - Herning Søndre (2018 -
25090)
Langtidsplan 2020 - Nye ansøgninger - Godkendelse
af planen - Rente/afdrag - Herning Søndre (2020 -
16631)
Byggesag - Sct. Johannes kirkes tårn - Vedr. ørne og
tårnur - Murværk m.v. - Herning Søndre (2018 -
25090)
Byggesag - Sct. Johannes kirkes tårn - Vedr. ørne og
tårnur - Murværk m.v. - Herning Søndre (2018 -
25090)

Bilag:
VS Rådgivningsaftale, Budgetoverslag Sct. Johannes,
Rådgiveraftale - arkitec 3, GÆLDENDE
Langtidsplanlægningsskema 2020 - 2026 (JULI 2020)
(intern brug), Sct. Johannes vedr. økonomisk ramme
til fase 1, 2 og 3 A, Arbejdsbilag til punkt 2 og 3

1 på op til kr. 2.212.188 via en formandsbeslutning.
Finansieringen af den øgede ramme på op til kr.
511.532, skal finansieres via kirkekassens egne frie
midler samt 5% midler.
 
Etape 2 og 3 vil blive behandlet på PU-mødet i
november, hvor langtidsplanen bliver behandlet.

3 - Sct. Johannes MR / Rådgivningsaftale til
renovering af Sct. Johannes Kirkes tårn inkl. ørne
(beslutningspunkt)

Sct. Johannes MR har indsendt en rådgivningsaftale
vedr. renovering af Sct. Johannes Kirkes tårn inkl.

PU godkender, at når den tilrettede
rådgivningsaftale modtages på provstikontoret, kan
provsterne godkende rådgivningsaftalen via en
formandsbeslutning, hvis rådgivningsaftalen er
tilrettet iht. stiftsjuristernes udtalelse af 04.09.2020. 



ørne til godkendelse i PU.
 
Kan PU godkende rådgivningsaftalen, når en
ny rådgivningsaftale med opdaterede priser samt
tilrettelser iht. Stiftsjuristens
kommentarer modtages?
 
Bilag - se punkt 2 på denne dagsorden.

4 - Hedeager MR / Udvidelse af varmeanlæg i
Hedeager Kirke (beslutningspunkt)

Hedeager MR har indsendt en ansøgning til
udvidelse af varmeanlæg i Hedeager Kirken pga.
kuldenedfald i kirken. Prisen for projektet lyder på
kr. 454.424. 
 
PU har tidligere godkendt en 5% ansøgning på op til
kr. 390.000 til finansiering af projektet, da projektet
er akut. Hedeager MR oplyser, at de forventer at
kunne dække ekstra udgiften på ca. 64.000 af
kirkekassens frie midler.
 
Kan PU godkende en samlet økonomisk ramme til
projektet på kr. 454.424, inden projektet
videresendes til Viborg Stift til godkendelse?

Sager:
Ansøgning 5% midler - Hedeager - Byggesag -
Kuldenedfald i Kirkesal - Varmekomfort - Herning
Søndre (2019 - 34810)

Bilag:
ansøgning om principgodkendelse af skitseprojekt i
fb m udvidelse af varmeanlæg i Hedeagerkirken,
2020.08.18 Skitsemappe - Hedeagerkirken -
kuldenedfald, 2020.08.18 - Byggebudget -
Hedeagerkirken - kuldenedfald, Hedeager kirke
varmeanlæg - Poul Klenz, 2019_11_07 Svarbrev
Hedeager - kuldenedfald, 2020_08_18 - ansøgning
vedr. kuldenedfald + ref. fra MR-møde

PU godkender en samlet økonomisk ramme på kr.
454.424 til udvidelse af varmeanlægget i Hedeager
Kirke. Forhøjelsen af den økonomiske ramme på kr.
64.000 tages af kirkekassens frie midler.
 
PU videresender projektet til Viborg Stift.

5 - Sønder Felding MR / Aftale om betaling af
forbrug i præstebolig (beslutningspunkt)

Aftale om betaling af forbrug for præsteboligen
Skolegade 13, Sønder Felding, til godkendelse af PU. 

Sager:
Tjenestebolig - Sønder Felding - Indflytningssyn og
vurdering - Ansøgning om 5% midler - Herning

PU godkender den indsendte aftale om betaling af
forbrug i Sønder Felding præstebolig, Skolegade 13 i
Sønder Felding. 



Søndre (2020 - 15758)

Bilag:
20200822203200_001

6 - Eventuelt

 

Provstikontoret har modtaget en mail fra Fredens
MR vedr. udfordringer ift. nyt tag på Fredens Kirke.
PU orienteret.
 
Poul Nissen og Poul Bech deltager i indflytningssyn
på præsteboligen i Skarrild samt i ekstra ordinært
provstesyn i Ilderhede den 29.09.2020.

7 - Budget 2021 / Opgørelse vedr. kirkeskatten 2021
(orienteringspunkt)

Opgørelse af fordeling af ligning vedr. kirkeskatten
2021 til orientering. 

Sager:
Budget 2021 - Diverse inkl. PUK-kassen - Herning
Nordre og Herning Søndre (2020 - 3634)
Budget 2021 - Diverse inkl. PUK-kassen - Herning
Nordre og Herning Søndre (2020 - 3634)
Budget 2021 - Diverse inkl. PUK-kassen - Herning
Nordre og Herning Søndre (2020 - 3634)
Budget 2021 - Diverse inkl. PUK-kassen - Herning
Nordre og Herning Søndre (2020 - 3634)

Bilag:
Kirkeskat 2021 Herning Kommune til fordeling,
GÆLDENDE - BUDGETSAMRÅD - Ligning til fordeling i
2021 for BEGGE PROVSTIER, GÆLDENDE Skema
udregning af renset ligningsbeløb 2021 - 10. udgave,
GÆLDENDE Samlet oversigt over midler NY
25.08.2020

Orienteret.

8 - HR (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

9 - Skoletjenesten (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

10 - Folkekirkens Familiestøtte (orienteringspunkt)

På budgetsamrådet i Herning Nordre og Herning
Søndre provstier den 25.08.2020 blev opnormering

Orienteret.



af koordinator til Folkekirkens Familiestøtte med kr.
530.000 godkendt med 94,97% "Ja-stemmer" fra de
fremmødte MR.

Sager:
Opnormering 2020 - Folkekirkens Familiestøtte -
Koordinator - Ny ledelse i FFST - Herning Søndre
(2019 - 7866)
Opnormering 2020 - Folkekirkens Familiestøtte -
Koordinator - Ny ledelse i FFST - Herning Søndre
(2019 - 7866)
Opnormering 2020 - Folkekirkens Familiestøtte -
Koordinator - Ny ledelse i FFST - Herning Søndre
(2019 - 7866)

Bilag:
Resultat af afstemning FFST opnormering,
Afstemning FFST 25.08.2020, Svarbrev vedr.
opnormering af koordinator
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Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre
Provstiudvalg)

Carsten Hoffmann (Herning Søndre
Provstiudvalg)

Knud Erik Lundtofte Hansen Poul Rosenvinge Nissen

Anne Marie Søe Nørgaard (Herning
Søndre Provstiudvalg)

Poul Ole Højgaard Bech

Alex Dahl Nielsen (Herning Søndre
Provstiudvalg)

Jens Martin Christensen (Herning Søndre
Provstiudvalg)

Ejvind Dahl
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