
Referat
Herning Søndre Provsti – Møder

PU-møde 7. december 2021 - d. 07-12-2021 kl. 15:30 til 23:59

Deltagere: Carsten Hoffmann, Kirsten Braad Thyssen, Johannes Jespersen, Lars Staunstrup Jensen, Jens
Christian Troelsen, John Egebjerg-Johansen, Poul Rosenvinge Nissen, Ejvind Dahl, Jens Christian Hasager
Kirk

 

Mødepunkt Referat

1 - Konstituering (beslutningspunkt)

Valg til udvalgsposter:
 

FKG
www.fkg.dk
Skoletjenesten (VIBSKO)
www.vibsko.dk
Kirke til Kirke
www.kirketilkirke.dk
Folkekirkens Familiestøtte - Anne
Marie Søe Nørgaard er villig til genvalg
www.folkekirkensfamiliestotte.dk

 
Der kan læses om de forskellige udvalg på
udvalgenes hjemmesider.
 

Følgende er valgt til:
 
FKG:
Ejvind Dahl og Poul Nissen
 
Skoletjenesten:
Kirsten Thyssen
 
Kirke til Kirke:
Jens Christian Hasager Kirk
 
Folkekirkens Familiestøtte: 
Anne Marie Søe Nørgaard

2 - Skarrild MR / Ansøgning om 5% midler ifm. fugt i
orgel (beslutningspunkt)

Skarrild MR søger om 5% midler på kr. 23.670 til
dækning af udgifter i forbindelse med forbedring af
fugtproblemer i Skarrild Kirkes orgel. 

Sager:
Ansøgning 5% midler - Skarrild - Fugt i orgel -
Herning Søndre (2021 - 32361)

Bilag:
Aktdokument

PU godkender en 5% bevilling til Skarrild MR på
op kr. 23.670.

3 - Gjellerup MR / Ansøgning om 5% midler til køb
af ruller til katafalk (beslutningspunkt)

PU har besluttet, at udgiften skal dækkes af
kirkekassens egne midler. Hvis det viser sig, at dette

http://www.fkg.dk/
http://www.vibsko.dk/
http://www.kirketilkirke.dk/
http://www.folkekirkensfamiliestotte.dk/
http://www.fkg.dk
http://www.vibsko.dk
http://www.kirketilkirke.dk
http://www.folkekirkensfamiliestotte.dk


Gjellerup MR søger om 5% midler på kr. 9.000 til
montering af ruller på den gamle katafalk, så kister
kan trækkes ind på katafalken uden at løfte kisten. 

Sager:
Ansøgning 5% midler - Gjellerup - Ruller til katafalk -
Herning Søndre (2021 - 32480)

Bilag:
Ansøgningskema 5 % midler - ruller til katafalk

ikke muligt, når årsregnskab 2021 foreligger, kan MR
indsende en ansøgning om 5% midler.
 
Poul Nissen forlod mødet under dette punkt.

4 - Gjellerup MR / Ansøgning om 5% midler til køb
af nye salmebøger (beslutningspunkt)

Gjellerup MR søger om 5% midler på kr. 48.620
til køb af 200 nye salmebøger, da mange af de
nuværende salmebøger er helt eller delvist gået op i
ryggen.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Gjellerup - Salmebøger til
Gjellerup Kirke - Herning Søndre (2021 - 32481)

Bilag:
Ansøgningskema 5 % midler - salmebøger til kirken

PU kan ikke godkende en 5% bevilling, men
PU godkender i stedet kr. 50.000 på budget 2023 til
indkøb af nye salmebøger til Gjellerup Kirke.
 
Poul Nissen forlod mødet under dette punkt.

5 - Gjellerup MR / Nyt tag på Gjellerup Kirkes
sideskib samt isolering af tagrum
(beslutningspunkt)

Gjellerup MR har indsendt en projektbeskrivelse
vedr. nyt tag på Gjellerup Kirkes sideskib samt
isolering af kirkens tagrum til godkendelse i Viborg
Stift. Projektbeskrivelsen er udarbejdet af
arkitektfirmaet Linien.
 
Arkitektfirmaet Linien har udarbejdet et skønnet
budget for projektet lydende på kr. 1.220.000.

Sager:
Herning Søndre Provsti - Byggesag - Gjellerup Kirke -
Gjellerup Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2021 -
31353)

Bilag:
Opsummering, 2021-11-12_Gjellerup kirke_skønnet
budget, 2021-11-12_Gjellerup
kirke_projektbeskrivelse inkl. tegninger

PU godkender en samlet økonomisk ramme
til projektet på i alt kr. 1.220.000.
 
PU godkender en 5% bevilling på kr. 1.220.000 til
finansiering af projektet.
 
PU videresender projektet til godkendelse i Viborg
Stift med anbefaling.
 
Poul Nissen forlod mødet under dette punkt. 



6 - Arnborg MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Syn i Arnborg afholdt den 8. oktober 2021
 
Ældre synsudsatte arbejder:
Indvendig kalkning af Arnborg Kirke.
Dette er en del af varmeprojektet i Arnborg Kirke.
 
KIRKEN:
1) Gulvtæppe ved altret trænger til udskiftning.
Forventet pris: ?
 
2) Vindbrædder udvendig trænger enkelte steder til
reparation.
Forventet pris: ?
 
Provstesyn i efteråret 2023.
 
Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Arnborg - Herning Søndre
(2021 - 25458)

Bilag:
Synsskema efteråret 2021 (2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
2) Dækkes af kirkekassens egne midler

7 - Assing MR / ProvsteSYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Provstesyn i Assing afholdt den 30. november 2021
 
KIRKEN:
1) Sammenbygning mod kirkens mur - her skiftes
fuge/udbedres zink-inddækning til OK tagkant.
Forventet pris: kr. 3.500
 
2) Tagsten er skredet ned - skal sikres fra lift.
Forventet pris: kr. 3.500
 
3) Opmagasinering af ting på kirkens loft skal fjernes
- noget skal gemmes andet køres til deponi.
 
SOGNEGÅRD:
4) Udsugningsventilator i sognegårdens mødelokaler
er slidt/defekt og skal skiftes.
Forventet pris: kr. 50.000
 
5) Belysning i sognegården skal gentænkes. Pris
undersøges og tages med ifm. budgetlægning for
2023

 
 
 
 
 
 
1) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
2) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
3) Udføres af MR. Ved tvivl om noget kan fjernes,
fotodokumenteres dette og sendes til
Nationalmuseet med henblik på afklaring.  
 
4) MR opfordres til at finde et alternativ med
varmegenvinding og undersøger behov. MR
kan sætte budgetønske på til budget 2023
 
5) MR undersøger pris og kan sætte det på som et
budgetønske til budget 2023



 
Provstesyn i efteråret 2025.
 
Intet på langtidsplanen.

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Assing - Præ og Provstesyn -
Kirkegårdssyn - Herning Søndre (2021 - 25206)
SYN 2021 EFTERÅRET - Assing - Præ og Provstesyn -
Kirkegårdssyn - Herning Søndre (2021 - 25206)

Bilag:
GÆLDENDE Synskema, Assing, Provstesyn
EFTERÅRET 2021, Finn Balles Præsynsrapport. Assing

8 - Gjellerup MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Syn i Gjellerup afholdt den 13. oktober 2021
 
KIRKEN:
1) Dør våbenhus og sideskib lakeres
Forventet pris: kr. 4.000

2) Mørtelfuger og puds på kirke gennemgås og
repareres
Forventet pris: kr. 5.000
 
SOGNEGÅRD/KIRKELADEN:
3) Handicaptoilet renoveres
Forventet pris: kr. 75.000
 
Provstesyn i efteråret 2024.
 
Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Gjellerup - Herning Søndre
(2021 - 25463)

Bilag:
Synsskema efteråret 2021 (1)

 
 
 
 
 
 
1) Dækkes af kirkekassens egne midler eller
indsende budgetønske til budget 2023
 
2) Dækkes af kirkekassens egne midler eller
indsende budgetønske til budget 2023
 
 
 
3) PU godkender kr. 75.000 på budget 2023 
 
Poul Nissen forlod mødet under dette punkt.

9 - Hedeager MR / ProvsteSYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Provstesyn i Hedeager afholdt den 30. november
2021
 
PRÆSTEBOLIG:
1) Emfang ved komfur fungerer ikke optimalt. Skal

 
 
 
 
 
 
 
1) PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 20.000.



installeres ny emhætte og ikke med udvendig motor
som nu.
Forventet pris: kr. 20.000
 
2) Køleskab – kompressor kører ofte. Køleskab bør
skiftes til nyt lavenergi.
Forventet pris: kr. 8.000
 
3) Dørbladet på badeværelset er fugtskadet, finer er
løs og dørblad skal skiftes.
Forventet pris: kr. 2.500
 
4) Tagbrønde skal tømmes jævnligt for blade -
særligt ved løvfaldsperioden.
 
5) Rækværk på altan er nedbrudt og skal skiftes.
Forventet pris: kr. 8.000
 
6) Gummiliste på dørblad til skuret skal fastgøres.
 
7) Trappetrin ved bagdør skal repareres.
 
SOGNEGÅRD:
8) Trægulve i salene skal løbende vedligeholdes med
"olie-sæbe". Gulvene trænger til let slibning og
genbehandling ca. 160 m2.
Forventet pris: kr. 30.000
 
9) Brandsyn har ved påbud krævet at rum med el-
tavle ikke kan anvendes til opmagasinering af
brandfarlige emner, materialer o.l. El-tavle etableres
i sin egen brandcelle.
Forventet pris: kr. 20.000
 
KIRKEN:
10) Der kommer vand ind ved den høje del mod
nordvest i kirkerummet. Vandet drypper på
gulvtæppet og videre ned langs varmerør til gang i
stueplan. Næste gang der er lift på pladsen skal
inddækning, fuger, tagpap inspiceres for at lokalisere
evt. utæthed. Det kan overvejes at svejse pap på den
lille murpille for at sikre tæthed oppefra.
Forventet pris: kr. 3.500
 
11) Der er ved ét regntilfælde konstateret vand ind i
konfirmandlokalet. Foto fra tømrer bliver
fremskaffet. Måske er overlæg på den skrå tagflade
ikke tilstrækkelig? Observeres.
 
12) Der kommer vand i foyer. Der er etableret et
overløb, der desværre sidder noget højt på
tagfladen. Det anbefales, at der etableres ny
tagbrønd med udløb til det "nyere" tagnedløb.
Indvendig faldstamme afproppes.
Forventet pris: kr. 10.000

Skal udføres nu.
 
 
 
2) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres
nu.
 
 
3) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres
nu.
 
 
4) MR følger op
 
 
5) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres
nu.
 
6) MR følger op
 
7) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
8) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres
nu.
 
 
 
9) PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 20.000
pga. påbud. Skal udføres nu.
 
 
 
 
 
10) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
 
 
 
 
 
11) MR observerer
 
 
 
 
12) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres
nu.
 
 
 



 
13) Løse mørtelfuger på vestsiden udskiftes
Forventet pris: kr. 1.500
 
14) Kobberafdækning ved murvinge med kors - der
udføres tilbagebuk på afdækning ved lodret
murfacade, så vandet drypper af inden det løber ned
af murværket.
 
Provstesyn i efteråret 2025.
 
Langtidsplanen:
Afsat kr. 3.605.000 i år 2023 til køb af ny
præstebolig.

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Hedeager - Præ og Provstesyn
- Herning Søndre (2021 - 25337)
SYN 2021 EFTERÅRET - Hedeager - Præ og Provstesyn
- Herning Søndre (2021 - 25337)

Bilag:
GÆLDENDE Synskema, Hedeager, Provstesyn
EFTERÅRET 2021, Finn Balles Præsynsrapport.
Hedeager

 
13) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
14) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres
nu.
 
John Egebjerg-Johansen forlod mødet under dette
punkt.

10 - Ilderhede MR / ProvsteSYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Provstesyn i Ilderhede afholdt den 30. november
2021
 
MASKINHUS
1) Algebehandling af tag skal genoptages. Talte med
MR om at fjerne træer omkring bygningen
Forventet pris: kr. 1.500
 
2) Døre til maskinhus malerbehandles
Forventet pris: kr. 3.000
 
KIRKEGÅRDSMUR:
3) Kirkegårdsmur holdes løbende vedlige. Der
foretages reparation af sokkelpuds
Forventet pris: kr. 2.500

KIRKEN:
4) Løse tagskifer skal lægges på plads. Skal udføres af
håndværker fra lift.
Forventet pris: kr. 5.000
 
5) Puds i våbenhus repareres og kalkes
Forventet pris: kr. 1.500
 

 
 
 
 
 
 
 
1) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres
snarest
 
 
2) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
3) Dækkes af kirkekassens egne midler.
 
 
 
 
4) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal
udføres snarest.
 
 
5) Dækkes af kirkekassens egne midler.
 
 



KIRKEGÅRD OG LAPIDARIET:
6) MR har haft besøg af kirkegårdskonsulent.
Mangler rapport.
 
Træer uden for kirkegården mod nord -
udtyndes/fjernes.
 
Vedr. kirkegården afventer MR rapporten fra
kirkegårdskonsulent. På sigt skal der laves en plan
for kirkegården, da der er mange tomme gravsteder.
Det vil være en god ide at bygge et nyt
graverhus/menighedshus - samtænkes tidsmæssigt
med ændring af kirkegården.
 
Provstesyn i efteråret 2025.
 
Langtidsplanen:
Afsat kr. 1.957.000 på langtidsplanen i år 2024 til
kapel/kirkehus. 

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Ilderhede - Præ og Provstesyn
- Kirkegårdssyn - Herning Søndre (2021 - 25335)
SYN 2021 EFTERÅRET - Ilderhede - Præ og Provstesyn
- Kirkegårdssyn - Herning Søndre (2021 - 25335)

Bilag:
GÆLDENDE Synskema, Ilderhede, provstesyn
EFTERÅRET 2021, Finn Balles Præsynsrapport.
Ilderhede

 
6) Provstikontoret har rykket kirkegårdskonsulent.
Rapport kommer i løbet af december 2021.
 
MR arbejder videre med kirkegården.
 
Provsten deltager i et MR-møde i det nye år vedr.
gamle sten på kirkegården.

11 - Karstoft MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Syn i Karstoft afholdt den 12. oktober 2021
 
Der er intet tilføjet på synsskemaet udover, at der
under kirkens vedligeholdelsesstand står, at der er
løstsiddende puds, men at dette henvises til senere
renovering og maling af kirken.
 
Provstesyn i efteråret 2022.
 
Langtidsplanen:
Indvendig maling mm. af Karstoft Kirke i år 2027.
Afsat beløb i år 2026 til projektering: kr. 154.500
Afsat beløb i år 2027 til udførelse: kr. 1.545.000

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Karstoft - Herning Søndre
(2021 - 25467)

Karstoft MR´s synsskema blev gennemgået på PU-
mødet. PU har ingen kommentarer til synsskemaet.
 
Forholdende i forbindelse med graverbygning
og maskinhus vil blive taget op på provstesynet
ultimo 2022.



Bilag:
Synsrapport for Karstoft Kirke 2021

12 - Sdr. Felding MR / ProvsteSYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Provstesyn i Sdr. Felding afholdt den 30. november
2021
 
KIRKEN:
1) Fuger på kirkens sydfacade er revnede og bør
skiftes inden den indvendige renovering. På
nordfacaden kan der forventeligt udføres en partiel
udskiftning.
Forventet pris: kr. 150.000
 
 
 
2) Kalkning skal først foretages, når fugerne er skiftet
Forventet pris: kr. 113.000
 
3) Indvendigt interiør bør malerbehandles i
forbindelse med den indvendige renovering
Forventet pris: kr. ?
 
 
 
 
 
4) Opmagasinering af ting på kirkens loft skal fjernes
- noget skal gemmes andet køres til deponi.
 
 
5) Gedehamsbo skal fjernes - skadedyrsbekæmper
tilkaldes.
Forventet pris: kr. 2.000
 
6) Etagedæk i klokketårnet holdes fortsat under
observation. Det vurderes, at betondækket kan klare
endnu en synsperiode
 
SOGNEHUSET:
7) Tagnedløb skal forlænges ned i afløbsrør
Forventet pris: kr. 1.500
 
8) Tagnedløb på fladt tag over sognegården giver
anledning til vandindtrængen ved store vandskyld.
Tagnedløb skal forsænkes.
Forventet pris: kr. 20.000
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1) MR har på budget 2022 fået kr. 110.000 til
kalkning af kirken.
PU har besluttet, at MR skal bruge dette beløb til
omfugning.
PU godkender dertil en 5% bevilling på op til kr.
40.000, så MR samlet set har kr. 150.000 til
omfugning.
 
2) Skal udføres i 2023 efter omfugning.
PU godkender kr. 113.000 på budget 2023
 
3) MR skal indhente tilbud og kan indsende
budgetønske i forbindelse med det foreløbige
budget for 2023.
Provstikontoret har sendt vejledning til MR om
Nationalmuseets rolle i processen vedr. kalkning og
maling af bænke.
 
 
4) Udføres af MR. Ved tvivl om noget kan fjernes,
fotodokumenteres dette og sendes til
Nationalmuseet med henblik på afklaring.
 
5) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres
inde foråret.
 
 
6) Holdes under observation
 
 
 
 
7) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
8) MR forsøger at få arbejdet udbedret af
totalentreprenøren med henvisning til at arbejdet
ikke er udført håndværksmæssigt korrekt.
Hvis dette ikke lykkes, har PU besluttet, at udgiften
skal dækkes af kirkekassen egne midler.
Skal udføres nu.
 



 
9) Årligt tjek af ventilationsanlæg
 
PRÆSTEBOLIG:
10) Der skal indgås årlig serviceaftale på
ventilationsanlægget
 
11) Udvendig sokkel males
 
Provstesyn i efteråret 2025.
 
Langtidsplan:
Afsat kr. 437.750 på langtidsplanen i år 2025 til
tårnet på Sdr. Felding Kirke

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Sdr. Felding - Præ og
Provstesyn - Kirkegårdssyn - Herning Søndre (2021 -
25219)
SYN 2021 EFTERÅRET - Sdr. Felding - Præ og
Provstesyn - Kirkegårdssyn - Herning Søndre (2021 -
25219)

Bilag:
GÆLDENDE Synskema, Sdr. Felding, Provstesyn
EFTERÅRET 2021, Finn Balles Præsynsrapport. Sdr.
Felding

 
9) Udføres af MR
 
 
10) MR skal indgå en årlig serviceaftale
 
 
11) Udføres i 2022. Dækkes af kirkekassens egne
midler
 
 

13 - PU-møder i 2022 (beslutningspunkt)

På PU-mødet den 11.11.2021 godkendte PU
følgende datoer for PU-møder i 2022:
 
Tirsdag den 11.01.2022 kl. 15.30-17.30
Tirsdag den 01.02.2022 kl. 15.30-17.30
Tirsdag den 08.03.2022 kl. 15.30-17.30
Tirsdag den 05.04.2022 kl. 15.30-17.30
Tirsdag den 10.05.2022 kl. 15.30-17.30
Tirsdag den 07.06.2022 kl. 15.30-17.30
Tirsdag den 28.06.2022 kl. 08.30-12.30 – OBS langt
formiddagsmøde
Tirsdag den 16.08.2022 kl. 15.30-17.30
Tirsdag den 23.08.2022 kl. 19.00-21.00 –
Budgetsamråd for alle MR
Tirsdag den 06.09.2022 kl. 15.30-17.30
Tirsdag den 04.10.2022 kl. 15.30-17.30
Tirsdag den 08.11.2022 kl. 15.30-17.30
Tirsdag den 06.12.2022 kl. 15.30-17.30
 
Forslag til ændringer:
 
Tirsdag den 28.06.2022 kl. 08.30-12.30 ønskes

PU godkendte følgende mødedatoer for PU-møder i
2022:
 
Tirsdag den 11.01.2022 kl. 15.30-17.30
Tirsdag den 01.02.2022 kl. 15.30-17.30
Tirsdag den 08.03.2022 kl. 15.30-17.30
Tirsdag den 05.04.2022 kl. 15.30-17.30
Tirsdag den 10.05.2022 kl. 15.30-17.30
Tirsdag den 07.06.2022 kl. 15.30-17.30
Onsdag den 22.06.2022 kl. 08.30-12.30 – OBS langt
formiddagsmøde
Tirsdag den 16.08.2022 kl. 15.30-17.30
Tirsdag den 23.08.2022 kl. 19.00-21.00 –
Budgetsamråd for alle MR
Tirsdag den 06.09.2022 kl. 15.30-17.30
Onsdag den 12.10.2022 kl. 15.30-17.30
Tirsdag den 08.11.2022 kl. 15.30-17.30
Tirsdag den 06.12.2022 kl. 15.30-17.30  



ændret til onsdag den 22.06.2022 kl. 08.30-12.30
 
Tirsdag den 04.10.2022 kl. 15.30-17.30 ønskes
ændret til mandag den 03.10.2022 kl. 15.30-17.30

14 - Eventuelt

 

 

15 - Gjellerup MR / Lån i 5% midlerne
(orienteringspunkt)

Gjellerup MR har søgt om lån i 5% midlerne på kr.
80.000, da MR mangler likviditet til udbetaling af løn
den 30. november 2021.
 
Provst Kirsten Thyssen har truffet en
formandsbeslutning og har godkendt et 5% lån på kr.
80.000.

Sager:
Ansøgning 5% LÅN - Gjellerup - Manglende likviditet
til udbetaling af løn - Herning Søndre (2021 - 32903)

Bilag:
Svarbrev Gjellerup. 5% LÅN

Orienteret.

16 - Sdr. Felding MR / Vedr. nyt varmeanlæg i Sdr.
Felding Kirke (orienteringspunkt)

Stiftsøvrigheden har godkendt det indsendte projekt
vedr. nyt varmeanlæg i Sdr. Felding Kirke med
følgende betingelser:
 
- At der ses på økonomien i projektet ift. rådgivning
- Nationalmuseet orienteres om, hvilken
konservator, der er tænkt inddraget ifm. kirkens
historiske inventar
- Ristene i loftsbrædderne gøres så små som muligt
samt indfarves i loftsfarven og placeres symmetrisk 

Sager:
Byggesag - Sdr. Felding Kirke - Renovering,
forsatsvinduer, varmepumpe, indeklima mm. -
Herning Søndre (2019 - 26077)

Bilag:
Til Sønder Felding MR, Herning Søndre PU, svar. på
ansøgning om nyt varmepumpeanlæg, Sdr. Felding
Kirke, Den kgl. bygningsinspektør, Varme- energi og

Orienteret.



klimakonsulenten, Nationalmuseet

17 - Endelige budgetter for 2022 for alle MR i
Herning Søndre Provsti (orienteringspunkt)

Alle MR i Herning Søndre Provsti har afleveret et
endeligt budget for år 2022 i overensstemmelse med
den udmeldte ramme.

Orienteret.

18 - PUK-kassens årsregnskab 2020
(orienteringspunkt)

Viborg Stift har godkendt PUK-kassens årsregnskab
for år 2020. 

Sager:
Årsregnskab 2020 - PUK-kassen -
Beholdningseftersyn - Revisonsprotokollat - Henring
Søndre (2020 - 32402)

Bilag:
Aktdokument, Til Herning Provstierne, Godkendelse
af regnskab 2020

Orienteret.

19 - Langtidsplan (orienteringspunkt)

På PU-mødet den 11.11.2021
behandlede langtidsplanen. Langtidsplanen er blevet
tilrettet i henhold til beslutningerne på dette PU-
møde. 
 
Den tilrettede langtidsplan er vedlagt til orientering. 

Sager:
Langtidsplan 2021 - Nye ansøgninger - Godkendelse
af planen - Rente/afdrag - Herning Søndre (2021 -
6524)

Bilag:
GÆLDENDE Langtidsplanlægningsskema 2023 - 2030.
Godkendt på PU-møde 11.11.2021. 3% fremskrivning
(intern brug)

Orienteret.

20 - HR (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

21 - Skoletjenesten - VIBSKO (orienteringspunkt) Orienteret.



Referat fra bestyrelsesmøde den 25.11.2021 vedlagt.

Sager:
Folkekirkens Skoletjenestjeneste (VIBSKO) 2021 -
Viborg Stift - Referater - Skole-Kirke-samarbejdet -
Jagten på den glemte viden - Herning Søndre (2021 -
6465)

Bilag:
Referat fra bestyrelsesmøde i Vibsko 25. November
2021

22 - Folkekirkens Familiestøtte (orienteringspunkt)

 

Orienteret.
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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 Ejvind Dahl (Herning Nordre
Provstiudvalg)

Jens Christian Hasager Kirk (Herning
Nordre Provstiudvalg)
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