
Referat
Herning Søndre Provsti – Møder

PU møde 17. april 2018 d. 17-04-2018, 15:30, 

Deltagere: Kirsten Braad Thyssen, Asger Grove Korsholm, Alex Dahl Nielsen, Poul Ole Højgaard
Bech, Poul Rosenvinge Nissen, Knud Erik Lundtofte Hansen, Anne Marie Søe Nørgaard 
Afbud: Jens Martin Christensen, Ejvind Dahl 

Kommentarer:
Anne Marie Søe Nørgaard forlod mødet efter behandling af punkt 5.
 

1 - Hedeager MR vedr. midler til lydisoleret væg - lån i 5% midlerne 
Behandlede sager: 
Hedeagerkirken - lydisoleret væg - lån i 5% midlerne (2018 - 3672)

Bilag: Aktdokument 
Beskrivelse:
2018.03.23 Hedeager sogns menighedsråd ansøger om et lån i 5% midlerne på kr. 50.000,- til brug ved
udførelse af synsarbejde godkendt på budget 2019.
 
Fra synsrapporten og provstiudvalgets behandling på PU-mødet 27. feb. 2018:
I konfirmandlokalet over kirkens sideskib skal væggen ind mod kirken lydisoleres – det
eksisterende træværk skal genanvendes som overflade ind mod kirkerummet.
MR ansøger PU om et lån i 5%-midlerne.
Pengene sættes på budget 2019. kr. 50.000,-.
 

Referat:
Godkendt lån kr. 50.000 i 5% midlerne

2 - Herning sogns menighedsråd vedr. ansøgning om salg af præsteboligen Bellisvej 35,
Herning 
Behandlede sager: 
Salg af præsteboligen Bellisvej 35, Herning (2018 - 3689)

Bilag: Aktdokument, Anmodning om tilladelse til salg af Bellisvej 
Beskrivelse:
2018.03.22 Herning sogns menighedsråd ansøger provstiudvalget om tilladelse til at sælge præsteboligen
Bellisvej 35, Herning.
Præstens skriftlige udtalelse og menighedsrådets godkendelse vedlagt.  

Referat:
Salg godkendt af provstiudvalget.
Anmodningen fra Herning sogns menighedsråd om tilladelse til salg af Bellisvej 35, Herning fremsendes til
Viborg Stift med provstiudvalgets anbefaling.
Provenu fra salg anvendes til ekstraordinært afdrag på lån til Herning Kirkehus.



3 - Rind Sogn - Lind præstebolig - undersøgelse af fugt og skimmel i boligen 
Behandlede sager: 
Rind- Kollund menighedsråd - Lind præstebolig Kollundvej 28 - undersøgelse af fugt og skimmel i
boligen (2018 - 3724)

Bilag: Aktdokument, notat 01_lind sogn_præstebolig_fugt-skimmel 
Beskrivelse:
2018.04.11 Notat modtaget fra Finn Balle vedrørende undersøgelse af fugt og skimmel i præsteboligen
Kollundvej 28, Lind.
Konklusion:
Der er ikke noget der tyder på en øget risiko for forekomst/vækst af skimmel i boligen.
Derimod synes det sandsynligt, at der kan trænge skimmelsporer ned ved utætheder i konstruktionen
imellem loft/vægge i det berørte rum og skabe de påviste irritationer/reaktioner.
Det anbefales at loftet i det berørte gæsterum og i familiens badeværelse renoveres med ny dampspærre
og loft. Det er afgørende for virkningen, at dampspærren er fuldstændig intakt og at der tapes omkring
installationer samt fuges effektivt langs afgrænsende lodrette tilslutninger. Dette skal fotodokumenteres.
Indeklimaet vil derudover kunne forbedres ved installering af ventilationsanlæg. Dette bør overvejes i
forbindelse med udskiftningen af tag.
 
På budget 2019 er der på syn godkendt kr. 500.000 til renovering af taget - inkl. skiftning af træværk +
efterisolering, tætning af diverse huller for indtrængning af husmår.
 

Referat:
Rind-Kollund menighedsråd ønsker hjælp til projektet fra Finn Balle.
Projekt vedrørende nyt loft i badeværelse og gæsterum kr. 40.000 inkl. moms kan ansøges dækket af 5%
midlerne.
Udgift til etablering af ventilationsanlæg i hele huset anslået kr. 90.000,- + efterisolering ca. kr. 40.000,- +
gangbro m.v. kr. 5.000,- i alt kr. 135.000,- afsættes på budget 2019, således at arbejdet kan udføres i
forbindelse med udskiftning af taget på præsteboligen, som er budgetsat til 2019.. 

4 - Tiltrædelsesprotokol - revisor 
Behandlede sager: 
Tiltrædelsesprotokol - revisor (2018 - 3737)

Bilag: Aktdokument, PwC 
Beskrivelse:
2018.03.20 Tiltrædelsesprotokollat til underskrift af provstiudvalget.  
 
 
 

Referat:
Underskrevet af provstiudvalget.
Afventer underskrift af Jens Martin Christensen og Ejvind Dahl. 

5 - Økonomi vedr. ansættelse af ny provstisekretær 
Behandlede sager: 
Ansættelse af ny provstisekretær - vedr. HR (2018 - 3807)

Bilag: 180417_Sats 3_Herning_Oplæg til PU om udgifter til ny HR-provstisekretær 
Beskrivelse:
2018.04.11



Herning Provstiudvalg har på møde den 20. marts 2018 besluttet at udvide HR-funktionen ved ansættelse af
en provstisekretær, som kan hjælpe menighedsrådene med administrationsopgaver vedrørende personale.
Derudover skal vedkommende have ansvar for journalisering og administration vedrørende diverse opgaver
med præster.
Stilling på 22 timer pr. uge fra 1. september 2018.
Ansættelsesudvalg: Poul Nissen, Poul Bech, Kirsten Lund og Kirsten Thyssen.
 
 
Ved ansættelse af ny provstisekretær i 22 timer/uge er der behov for 268.000 kr. årligt til løn inkl. pension,
ferie, ATP og reguleringsprocent til 2019.
Ved ansættelse pr. 1.9.2018 er der i 2018 behov for 4 måneders løn svarende til 120.000 kr. inkl. pension,
ferie, ATP og reguleringsprocent.           
Oplæg til afsættelse af midler til ansættelse af ny provstisekretær med fokus på HR-område.
I budget 2019 afsættes kr. 300.000 for at have en buffer til diverse, kørsel mm.
 

 

 
 

Referat:
Kirsten Elmholdt har skriftligt meddelt, at hun går på efterløn til efteråret 2018.
Stillingen opslås til besættelse pr. 1. september 2018 som 32 timer ugentlig, evt. fuldtid.
Samtidig opslås stilling som provstisekretær med fokus på HR-arbejde pr. 1. september 2018 med 20 - 22
timer ugentlig.
Lone Toft Povlsgaards stilling opnormeres til 30 timer ugentlig pr. 1. maj 2018 og får varetagelse af PUK. 
Ansættelsesudvalg: Kirsten Thyssen, Poul Bech, Poul Nissen, Asger Korsholm, Kirsten Lund
Ansættelsesudvalget har kompetence til ansættelse af ramme for løn: HK løngruppe 3, sats 2 for alle
sekretærer. Dertil kan komme tillæg.
De nævnte beløb afsættes i PUK-budget 2019.

6 - Orienteringspunkt vedr. ansættelse af ny provst - Herning Nordre Provsti 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 
Vedr. ansættelse af ny provst - Herning
Nordre Provsti
 
Møde med konsulent Ole Kamp mandag den
12. februar 2018 kl. 15.30.
 
Stillingsopslag 10. april 2018.
Orienteringsmøde 15. maj kl. 17 i Herning.
Udtalemøde 30. maj kl. 17 i Herning - fælles formøde PU og MR
 
Forventet ansættelse 15. september 2018
 
Afskedsreception i Hedeagerkirken lokaler
torsdag den 21. juni 2018 kl 15 - 17.
 
 



 
 
 
 
 

Referat:
Provstiudvalget orienteret. 

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

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Kirsten Thyssen har haft møde med Preben Siggaard, Herning Kommune fredag den 13. april 2018
vedrørende skole-kirke samarbejdet.
Afventer tilbagemelding.

8 - Orienteringspunkt vedr. HR-arbejdet 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Provstiudvalget orienteret. 

9 - Eventuelt 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
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