
Referat
Herning Søndre Provsti – Møder

PU-møde den 12. maj 2020 - d. 12-05-2020 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 - Karstoft MR / Ansøgning om 5% midler til
plænetraktor og faskiner på Karstoft Kirkegård
(beslutningspunkt)

Karstoft MR søger om 5% midler til dækning af køb
af plænetraktor til kr. 26.656 med fratrukket variabel
momsprocent på kirkegården.
 
Derudover søger Karstoft MR om 5% midler til
dækning af køb af faskiner til kirkegården til kr.
62.244,14 med fratrukket variabel momsprocent på
kirkegården.
 
Arbejdsbilag vedlagt.

Sager:
Ansøgning om 5% midler - Karstoft - Plænetraktor og
Faskiner (2020 - 13376)
Ansøgning om 5% midler - Karstoft - Plænetraktor og
Faskiner (2020 - 13376)

Bilag:
VS Karstoft - ansøgning om 5% midler,
20200422100342, Arbejdsskema til dagsorden -
Karstoft MR - Ansøgning om 5% midler

PU godkender en 5% bevilling på kr. 26.656 til
dækning af udgifter til køb af ny plænetraktor.
 
PU godkender en 5% bevilling på kr. 62.244,14 til
dækning af udgifter vedr. faskiner på Karstoft
Kirkegård.

2 - Rind-Kollund MR / Ansøgning om 5% midler til
dækning af selvrisiko ved vandskade
(beslutningspunkt)

Rind-Kollund MR søger om 5% midler til dækning af
selvrisiko på kr. 15.000 i forbindelse med vandskade
i Lind Sognehus.
 
Arbejdsbilag vedlagt.

PU godkender en 5% bevilling på kr. 15.000 til
dækning af selvrisiko ifm. vandskade i Lind
Sognehus.



Sager:
Ansøgning om 5% midler - Rind-Kollund - Rørskade i
Lind Sognehus/våbenhus til kirkesal - Herning
Søndre (2019 - 39756)
Ansøgning om 5% midler - Rind-Kollund - Rørskade i
Lind Sognehus/våbenhus til kirkesal - Herning
Søndre (2019 - 39756)

Bilag:
190394 - Afgørelse med udbetaling, Ansøgning
tillægsbevilling vedr gulvvarme, Arbejdsskema til
dagsorden - Rind-Kollund MR - Ansøgning om 5%
midler

3 - Kølkær MR / Ansøgning om 5% midler til
dækning af ny belysning på præstekontor
(beslutningspunkt)

Kølkær MR søger om kr. 4.659,65 i 5% midler til
dækning af ny belysning i præstekontoret.
 
Arbejdsbilag vedlagt.

Sager:
Ansøgning om 5% midler - Kølkær MR - Belysning i
Kølkærs præstekontor (2020 - 14035)
Ansøgning om 5% midler - Kølkær MR - Belysning i
Kølkærs præstekontor (2020 - 14035)

Bilag:
Ansøgning Belysning, LampeGuru0001,
Arbejdsskema til dagsorden - Kølkær MR - Ansøgning
om 5% midler

PU godkender en 5% bevilling på kr. 4.659,65 til
dækning af ny belysning på præstekontor pga.
arbejdsmiljø.

4 - Herning MR / Ansøgning om 5% midler til ekstra
udgift ifm. murværk samt teleslynge
(beslutningspunkt)

Herning MR søger om kr. 245.875 i 5% midler til
dækning af ekstra udgift til murværk i forbindelse
med Herning Kirkes nye kirkehus.
 
Derudover søger Herning MR om kr. 125.204 i 5%
midler til dækning af udgift i forbindelse med nyt
teleslyngeanlæg i kirkehuset.
 
Arbejdsbilag vedlagt.

Sager:
Ansøgning om 5% midler - Herning MR - Ekstra udgift
til murværk samt indkøb af teleslynge (2020 - 14101)

PU godkender en 5% anlægsbevilling på op til
kr. 245.875 til dækning af ekstra udgifter til murværk
i forbindelse med Herning Kirkes nye Kirkehus. Den
samlede ramme for Herning Kirkes nye Kirkehus
lyder dermed på kr. 29.996.146.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 125.204 til
dækning af udgifter i forbindelse med køb af nyt
teleslyngeanlæg til kirkehuset. Der skal indhentes to
tilbud.



Byggesag - Herning - kirkehus - udvidelse og
renovering (2018 - 4955)

Bilag:
Ansøgning om 5% midler 30.04.20, Arbejdsbilag til
dagsorden - Herning MR - Ansøgning om 5% midler

5 - Herning MR / Ansøgning om brug af frie midler
samt brug af renter (beslutningspunkt)

Herning MR søger om brug af frie midler på i alt kr.
79.629. Derudover søger Herning MR om at bruge kr.
153.371, som er givet for meget i ligning til renter i
forbindelse med gæld i Viborg Stift.
 
Herning MR søger om, at ovenstående beløb må
dække udgifter til følgende i forbindelse med
Herning Kirkes nye kirkehus:
 
- Ny infoskærm
- Ekstra udgift til hegn
- Gardiner
- Finansielle udgifter
 
Arbejdsbilag vedlagt.

Sager:
Byggesag - Herning - kirkehus - udvidelse og
renovering (2018 - 4955)
Byggesag - Herning - kirkehus - udvidelse og
renovering (2018 - 4955)

Bilag:
Ansøgning om ekstrabevilling 30.04.20, Arbejdsbilag
til dagsorden - Herning MR - Brug af frie midler

PU godkender, at Herning MR må bruge renter på kr.
153.371 samt frie midler på kr. 79.629 til:
 
- Ny infoskærm
- Ekstra udgift til hegn
- Gardiner
- Finansielle udgifter
 
PU godkender følgende fordeling:
 
Ny info skærm kr. 17.000 bruges af for meget
udbetalt rente i driften
Gardiner kr. 100.000 bruges af for meget udbetalt
rente i driften
 
Dermed er der et restbeløb på renter i driften på kr.
36.371 (renter kr. 153.371 - ny infoskærm kr. 17.000 -
gardiner kr. 100.000). Dette beløb godkender PU, at
Herning MR flytter fra drift til anlæg.
 
Hegn kr. 40.000 bruges under anlæg af for meget
udbetalt rente (kr. 36.371). Restbeløbet på kr. 3.629
bruges af frie midler, som PU godkender, at
MR overfører fra drift til anlæg.
Finansielle udgifter kr. 76.000 bruges af frie midler,
som PU godkender, at MR overfører fra drift til
anlæg.
 
Den samlede ramme for Herning Kirkes nye Kirkehus
lyder dermed på kr. 30.112.146.
 

6 - Sønder Felding MR / Ansøgning om varmepumpe
- luft til luft - i Sønder Felding Kirke
(beslutningspunkt)

Sønder Felding MR har indsendt ansøgning
om installation af varmepumpe i Sønder Felding
Kirke. MR ønsker at få sendt ansøgningen til
principgodkendelse i Viborg Stift. Der er udarbejdet
et projekt af arkitekt "nb tegnestuen aps". Sønder
Felding MR afventer en pris på projektet. Denne pris
vil være klar til PU-mødet den 12.05.2020.

Sager:

PU godkender en økonomisk ramme til ny
varmepumpe i Sønder Felding Kirke på kr. 685.000.
Beløbet godkendes på budget 2021 under anlæg.
 
PU sender Sønder Feldings ansøgning om ny
varmepumpe til principgodkendelse i Viborg Stift. 



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

Bilag:
VS syn Sdr. Felding, Besigtigelses-notat ang ny
varmepumpe (1), Følgeskrivelse Herning Sønder
Provsti (1), Billeder til besigtigelses notat (1), Budget
- Varmepumpe

7 - Rind-Kollund MR / Vedr. nyt tag på Rind Kirke
(beslutningspunkt)

Rind-Kollund MR søger om kr. 712.250 til nyt tag på
Rind Kirke. Taget var med på provstesyn i år, hvor
man forventede, at det kunne holde i 2-5 år. Men
efter en udtalelse fra blytækker Michaelsen A/S
anbefales det, at taget på kirken udskiftes snarest
muligt.
 
Rind-Kollund MR ønsker at skifte taget på Rind
Kirke i 2021, og de søger derfor om kr. 712.250 på
budget 2021 (anlæg) til projektet.
 
 

Sager:
Byggesag - Nyt tag på Rind Kirke - Herning Søndre
(2020 - 12184)
Byggesag - Nyt tag på Rind Kirke - Herning Søndre
(2020 - 12184)

Bilag:
Kim Blæsbjerg tilbud, VS Bygningssyn 2020,
Michaelsen Hvidbjerg - tilbud

PU godkender kr. 712.250 på budget 2021 under
anlæg til nyt blytag på Rind Kirke.

8 - Folkekirkens Familiestøtte / Ansøgning om
opnormering af konsulenttimer (beslutningspunkt)

Folkekirkens Familiestøtte søger om kr. 530.000
til forøgelse af koordinatorressourcerne hos
Folkekirkens Familiestøtte fra ét til to årsværk, da
der er flere opgaver end nuværende koordinator kan
løfte. Beløbet dækker udgifter til løn, administration,
telefoni, IT, lokal formidling mv.

Sager:
Folkekirkens Familiestøtte - Ansatte inkl.

PU bakker op om, at der ansættes en koordinator
mere i Folkekirkens Familiestøtte med en forøgelse
af rammen fra kr. 720.000 til kr. 1.250.000 årligt. Det
er vigtigt, at pengene bruges lokalt i Herning Nordre
og Herning Søndre provstierne, og at Folkekirkens
Familiestøtte bredes længere ud i de to provstier. 
 
Alle MR  i Herning Nordre og Herning Søndre
provstier skal behandle punktet som et
beslutningspunkt på et MR-møde inden
budgetsamrådet den 25.08.2020. Herefter besluttes
det på budgetsamrådet den 25.08.2020.



opnormering, repræsentantskab og bestyrelse m.m.
- Herning Søndre (2019 - 7866)
Folkekirkens Familiestøtte - Ansatte inkl.
opnormering, repræsentantskab og bestyrelse m.m.
- Herning Søndre (2019 - 7866)
Folkekirkens Familiestøtte - Ansatte inkl.
opnormering, repræsentantskab og bestyrelse m.m.
- Herning Søndre (2019 - 7866)
Folkekirkens Familiestøtte - Ansatte inkl.
opnormering, repræsentantskab og bestyrelse m.m.
- Herning Søndre (2019 - 7866)

Bilag:
Vedr. svar af 20.02.20 på ansøgning om midler til
opnormering af koordinatorstillingen, VS Ansøgning
til PU, Herning provstierne. Ansøgning. 1 årsværk,
Svarbrev Folkekirkens Familiestøtte, Herning
provstier

 
PU anbefaler, at FKG laver en intro video der
præsenterer vigtigheden af ansættelse af endnu en
koordinator i vores provstier.
 
Provstikontoret sender brev ud til Lene Frølund, FKG,
ambassadørerne samt kommunikationschef for
Folkekirkens Familiestøtte, så de kan udarbejde
materiale til alle MR. PU-medlem og FFST
ambassadør Anne Marie Søe
Nørgaard bliver tovholder for at få lavet
informationsmateriale til MR sammen med
arbejdsgruppen. Alle MR får tilsendt materiale
senest den 01.06.2020.

9 - Budget 2021 / Afregning af feriemidler
(beslutningspunkt)

I 2021 skal der afregnes feriemidler til feriefonden i
forbindelse med den nye ferielov.
 
Det er tidligere blevet besluttet, at provstikontoret
vil arbejde på at finde en løsning, så provstikontoret
direkte kan afregne feriemidler til Feriefonden -
evt. ved hjælp af en nyoprettet pulje.
 
I økonomiportalen for budget 2021 er der blevet
oprettet et nyt bilag - bilag 5 "Skyldig omkostning til
Lønmodtagernes Feriemidler".
 
Den mest enkle måde, at afregne feriemidlerne på,
er, at alle sogne til den endelige udmelding af
ligning, får tildelt ekstra midler til afregning af
feriemidlerne i 2021. Alle MR skal dermed ved den
endelige budgetlægning for budget 2021 udfylde
bilag 5.
 
Kan PU godkende ovenstående?

PU godkender den beskrevne måde at afregne
feriemidlerne på. 

10 - Eventuelt

 

 

11 - Økonomi i Viborg Stift (orienteringspunkt)

Provsterne i Viborg Stift har sammen med biskop

Orienteret.



Henrik Stubkjær arbejdet med medlemstal,
befolkningstilvækst og økonomi. I den forbindelse er
der udarbejdet vedhæftede regneark. Provsterne vil
på PU-mødet orientere om arbejdet. 

Sager:
Provstemøder/kurser 2020 - studieturer (Herning
Søndre) (2019 - 28064)

Bilag:
Aldersdelt medlemstal sammenholdt med
befolkningsfremskrivning 2019-2029, Regneark 2,
Ligning, udskrivningsgrundlag m.v med faner,
Regneark 1, Medlemstal og befolkningstilvækst
2009-2029

12 - HR (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

13 - Skoletjenesten (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

14 - Folkekirkens Familiestøtte (orienteringspunkt)

 

Orienteret.
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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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