Referat
Herning Nordre Provsti - Møder

PU-møde 22. maj 2018 d. 22-05-2018, 15:30,
Deltagere: Kirsten Braad Thyssen, Anne Marie Søe Nørgaard, Knud Erik Lundtofte Hansen, Jens

Martin Christensen, Poul Ole Højgaard Bech, Ejvind Dahl, Alex Dahl Nielsen
Afbud: Asger Grove Korsholm, Poul Rosenvinge Nissen
Kommentarer:

1 -Feldborgsyn2018
Behandlede sager:
Syn - Feldborg - 2018 (2018 -10775)

Bilag: Kirkegårdssyn 2018
Beskrivelse:
2018.04.18: Syn Feldborg 2018

KIRKEN:
l) Sømhuller indvendig i kapellet fuges til. 2) Ny lampe på kapellet. 3) Minikirke trænger til reparation. 4)
Stensætningved vejen repareres. 5) Sætte liste fast i kirkens loftslem. 6) Fuge ved indgang til kirken skiftes
med gummifuge. 7) Reparere revne i flisegangen i kirken, hvis fliser kan fås endnu.

KIRKEGÅRDEN:
8) Hjørne ved graverhuset - flisebelægning repareres. 9) Lås ved port renses el. skiftes. 10) Håndtag til
graverhus/garage efterses. 11) Porttjekkes/strammes i fjedre. 12) Mur og tag algebehandles. 13) Støbe nye
kanter ved flisegange, hvor de er løse.

Ingen beløb nævnt. Alle punkter udføres i 2018.
Intet nævnt om ansøgning til PU.
Der skal være provstesyn i 2020.

Referat:
PROVSTIUDVALGETS BESLUTNING:
Synsrapport taget til efterretning.
Dækkes med egne midler.

2 - Hodsager / 5%-ansøgning vedr. uforudset underskud ifm. kirkegårdssamarbejdet

Behandlede sager:
Kirkegårdssamarbejde - Aulum og Hodsager (2018 - 7327)
Bilag: Hodsager Sogns Menighedsråd ansøgning
Beskrivelse:
Hodsager menighedsråd ansøger om en 5%-bevilling på kr. 36.147,21 til dækning af uforudset underskud i
2017 ifm. kirkegårdssamarbejdet med Aulum menighedsråd, l samarbejdsaftalen er ledelsesdelen ikke
økonomisat. l gennemsnit bruges én dag om ugen på ledelse, kontordrift, hjælp til praktiske gøremål på

kirkegården i Hodsager. Derfor har Aulum oplevet dette underskud i 2017, som Hodsager menighedsråd
ønsker at kompensere Aulum for.

Hvis provstiudvalget ikke godkender en 5%-bevilling, ansøger Hodsager menighedsråd alternativt om
provstiudvalgets godkendelse af, at underskuddet dækkes med Hodsager kirkekasses frie midler.
Menighedsrådene enedes om, at samarbejdsaftalens økonomiske del skal omformuleres, så der kommer

sammenhæng mellem virkelighed og aftale fremover.

Referat:
PROVSTIUDVALGETS BESLUTNING:
Udgiften dækkes med Hodsager kirkekasses frie midler.
HR-konsulent Kirsten Lund er i gang med process vedr. omformulering/analyse af kirkegårdssamarbejdet.

3 - Aulum / 5%-ansøgning ifm. uforudsete IT-udgifter

Behandlede sager:
5%-ansøgning - Aulum menighedsråd - indkøb af IT (2018 -10821)
Bilag: Aulum Kirke, maj 2018, ansøgning 5% midler IT
Beskrivelse:
Aulum menighedsråd ansøger om en 5%-bevilling på kr. 13.158,- til dækning af restbeløbet ifm. uforudset
stor udgift til udskiftning/tilkøb af KM-computere på baggrund af bl.a. personaleopnormering og EUpersondataforordning.

Referat:
PROVSTI UDVALGETS BESLUTNING:
Udgiften dækkes med kirkekassens egne midler.
Provstiudvalget opfordrer dog menighedsrådet til at genoverveje indkøbet af så mange Kirkenet-pc'er, da
det er en unødvendig dyr anskaffelses- og driftsudgift.
Der er pt. intet krav på baggrund af EU-persondataforordningen om Kirkenet-pc'er til kirke- og

kulturmedarbejdere eller til kirkegårde, da korrespondance med personer uden for Kirkenettet fortsat vil
være usikker.

Der afventes fortsat udsendelse af retningslinjer fra Kirkeministeriet vedr. sikkerhed/EUpersondataforordning.

5 - Aulum / teknikprojekt i Aulum Kirke
Behandlede sager:
Aulum Kirke - teknik / lyd / skærme (2018 - 10776)
Bilag: Aulum Kirke, maj 2018, ansøgning om teknik supplerende, Aulum kirke 19.03.2018 AV
CENTER, Tilbud 2 på komplet lydanlæg, Tilbud 3 på komplet AV setup, Aulum - lyd og AV
Beskrivelse:
På provstiudvalgsmødet den 22. august 2017 godkendte provstiudvalget en anlægsbevilling på kr. 350.000
på budget 2018 som samlet anlægsramme til indkøb af teknik til Aulum Kirke.
Aulum menighedsråd har efterfølgende indhentet to tilbud.
Aulum menighedsråd ansøger derfor om tilladelse til at bruge kr. 150.000,- af kirkekassens frie midler, så
den samlede anlægsramme for projektet kan blive kr. 500.000,- inkl. moms.

Hvis provstiudvalget godkender en udvidelse af den samlede ramme, vil Aulum menighedsråd herefter
sammenstille et udbudsmateriale ud fra de to indhentede tilbud.

Referat:
PROVSTIUDVALGETS BESLUTNING:
Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet kan bruge op til kr. 150.000,- til anlægsprojektet vedr. teknik
til Aulum Kirke.
Provstiudvalget går ud fra, at menighedsrådet indhenter tilbud fra firmaer med kendskab til kirkerum.

6 - Sunds / kordegneassistent i Sunds
Behandlede sager:
Kordegneassistent - Grove, Simmelkær, llskov, Haderup, Feldborg - ansættelsessted Sunds (2018

- 7379)
Bilag: 2018-05-09 Ansøgning om midler til kordegneassistent i Sunds, Kopi af 180507_Vurdering
afkordegne og assistentstilling_SUNDS, 180507_0versigt_økonomi_nyoprettet
kordegneassistent-stilling_SUNDS 2
Beskrivelse:
Sunds menighedsråd ansøger om oprettelsen af en kordegneassistentstilling på 30 timer pr. uge og i den
forbindelse om tildeling af kr. 301.000,- fast fremover fra budget 2019.
Kordegneassistenten skal samarbejde med den nuværende kordegn i Sunds og varetage opgaver for alle
sogne i pastoratet: Sunds, Grove, Simmelkær, llskov, Haderup, Feldborg.

Der tilføres følgende nye opgaver til kordegnekontoret i Sunds:
- regnskabsføring for Grove og Haderup
- sekretærhjælp til præsterne i pastoratet.

- sekretærhjælp til menighedsrådene i pastoratet

Til delvis finansiering af stillingen kan sognene bidrage med følgende:
- Haderup menighedsråd har hidtil brugt kr. 36.000,- på regnskabsføring pr. år. Dette beløb vil blive
fratrukket Haderup kirkekasses ligning fra budget 2019.
- Grove menighedsråd har hidtil brugt kr. 15.000,- på regnskabsføring pr. år. Dette beløb vil blive fratrukket
Grove kirkekasses ligning fra budget 2019.
- llskov menighedsråd har hidtil brugt kr. 2.000,- på udarbejdelse af kirkeblad pr. år. Dette beløb vil blive
fratrukket Grove kirkekasses ligning fra budget 2019.
Derudover ansøges om kr. 30.000,- til etableringsudgifter af arbejdspladsen til kordegneassistenten.

Midlerne hertil kan måske findes via de frie midler.
Kordegneassistenten ønskes ansat pr. l. august 2018.

Historik: På provstiudvalgsmødet den 27. februar 2018 godkendte provstiudvalget, at menighedsrådene i
Grove, Simmelkær og llskov kunne tilkøbe 4 timers ugentlig sekretærhjælp.

Referat:
PROVSTIUDVALGETS BESLUTNING:
Provstiudvalget godkender en fast forhøjelse af Sunds driftsramme fra 2019 med kr. 301.000,- til dækning af
en kordegneassistent-stilling på 30 timer pr.uge.

Etableringsomkostningerne til indretning af arbejdspladsen forventes dækket med egne frie midler.
Haderup kirkekasse fratrækkes fast fra budget 2019: Kr. 36.000,Grove kirkekasse fratrækkes fast fra budget 2019: Kr. 15.000,llskov kirkekasse fratrækkes fast fra budget 2019: Kr. 2.000,-

7 - Vinding / minilæsser
Behandlede sager:
Vinding kirkegård - minilæsser (2018 - 9473)
Bilag: budget 2019, ansøgning hos provstiet om minilæsser, Aktdokument
Beskrivelse:
Vinding menighedsråd ansøger om en bevilling på ca. kr. 244.000,- inkl. delmoms på budget 2019 til indkøb
af en minilæssertil kirkegården.
Som opfølgning på APV fortaget i maj 2017 har Vinding menighedsråd indhentet et tilbud. Maskinen vil
forbedre arbejdsstillingerne og måske øge effektiviteten.

Referat:
PROVSTI UDVALGETS BESLUTNING:
Provstiudvalget godkender en driftsbevilling på budget 2019 på kr. 244.000,- til indkøb af en minilæsser på
kirkegården.
Menighedsrådets skal indhente mindst to tilbud.

8-Vinding/køl i kapel
Behandlede sager:

Vinding kirkegård - køl i kapel (2018 -10886)
Bilag: Vinding - ansøgning om køl, Vinding - PU-svar - afvent, Svar - køl i kapel

Beskrivelse:
Ifm. indsendelsen af det foreløbige budget for 2017 udtrykte Vinding menighedsråd ønske om at bruge ca.
kr. 50.000,- til etablering af køl i kapellet. Provstiudvalgets stillingtagen skulle afvente en kapelundersøgelse
i Herning-provstierne. Sevedhæftede bilag med svar fra menighedsrådene i Herning-provstierne.

Vinding menighedsråd har indhentet mundtlige tilbud på etableringen af køl. Ved køl ned til 12 grader er
prisen ca. kr. 24.000,- Ved køl ned til 4 grader er prisen kr. 50.000-60.000,-

Provst Asger Grove Korsholm anbefaler etableringen af køl ned til 4 grader. På szikonomikonsultationen den
9. maj 2018 blev Vinding menighedsråd orienteret om og var fuldt indforstået med, at andre sogne
også ville skulle kunne benytte kapellet.

Referat:
PROVSTIUDVALGETS BESLUTNING:
Provstiudvalget godkender brug af kirkekassens frie midler op til kr. 60.000,- til indkøb af køl til kapel.
Det er vigtigt, at kapellet kan køles ned til 4 grader.
Kapellet skal kunne benyttes af andre sogne.
Menighedsrådet skal indhente mindst to tilbud.

10 - Vinding / ansøgning til biskoppen ifm. ændringer af lapidarium ved Vinding Kirke
Behandlede sager:
Vinding kirkegård - lapidarium - registrerede gravminder (2018 -10909)
Bilag: Aktdokument, 2018, Registrerede gravminder, brev til biskoppen, Vinding- MindelundMBA.01.2015
Beskrivelse:
Provstiudvalget bedes komme med dens indstilling ift. nedenstående. Indstillingen vil blive fremsendt til
biskoppen sammen med menighedsrådets ansøgning.
l forbindelse med besøg af provst Asger Grove Korsholm og kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen i 2015
blev Vinding menighedsråd gjort opmærksom på, at i henhold til Vejledning om registrering af gravminder
m.v. (10/09/2014) skal registrerede gravminder opbevares på kirkegården.
Vinding menighedsråd har nu ad tjenestevejen indsendt en ansøgning til biskop Henrik Stubkjær om
tilladelse til, at ca. 15 registrerede gravminder forbliver i mindelunden uden for kirkediget. Fremtidige
registrerede bevaringsværdige gravminder bliver stående på deres oprindelige plads jf. pkt. 16 i
vejledningen.

Menighedsrådet ønsker at bevare gravminderne i mindelunden og mindelunden i det hele taget med
følgende begrundelse:
- fordi der efter menighedsrådets mening over tid er opbygget en smuk samling af gravminder i
mindelunden
- kirkegårdskonsulenten siger, at der bør ske en sortering af gravstenene i mindelunden, men
menighedsrådet ønsker kun at sortere de gravsten fra, som er ulæselige, resten udgør en helhed som

passer til Vinding sogn.
- graveren siger, at mindelunden besøges og er til glæde for mange mennesker

- det vil give større omkostninger til vedligeholdelse, hvis de registrerede gravminder skal flyttes ind på
kirkegården, hvor standarden for vedligeholdelse er noget højere end i mindelunden.
Afslår biskoppen menighedsrådets ansøgning, ønsker menighedsrådet at sætte de bevaringsværdige
gravminder i den nordøstlige del af kirkegården, hvorved menighedsrådet så inddrager noget af de
ukendtes grav - og ikke som foreslået af kirkegårdskonsulenten neden for diget, idet menighedsrådet gerne
vil have mulighed for der at anlægge en yderligere runddel med urnegrave.

Referat:

PROVSTIUDVALGETS BESLUTNING:
Provstiudvalget bakker op om kirkegårdskonsulentens udtalelse.

Registrerede gravminder flyttes ind på kirkegården.
Mindelunden reduceres i omfang.

Af økonomiske hensyn anbefaler provstiudvalget, at registrerede gravsten samles i et lapidarium.
l øvrigt henvises til provstiets udsendte vejledning.

11 - Eventuelt

Behandlede sager:

Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Intet til referat.

12 - Orientering vedr. Folkekirkens Familiestøtte
Behandlede sager:

Bilag:
Beskrivelse:

Referat:

REFERAT:
Lene Frølund Rasmussen holdt oplæg for præsterne fra Herning Søndre Provsti ved tjenstligt møde 22. maj
2018.
Informationsfoldere omkring Folkekirkens Familiestøttes tilbud uddelt.

13 - Orientering vedr. Kirke til Kirke og FKG
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
REFERAT:
Kirke-til-Kirke deltager på Landsskuet Herning 5.-7. juli.

FKG's bestyrelse har afholdt strategi-dag.
Herning Folkeblad har haft artikel om den nyansatte mediekonsulent hos FKG, Troels Witter.
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