
Referat
Herning Søndre Provsti – Møder

PU-møde 8. marts 2022 - d. 08-03-2022 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 - Skarrild MR / Ansøgning om 5% midler til indkøb
af 2 nye maskiner til Skarrild Kirkegård
(beslutningspunkt)

Skarrild MR har indsendt ansøgning om 5% midler til
køb af to nye maskiner på Skarrild Kirkegård, da de
tre nuværende maskiner er meget slidte og kræver
meget reparation.
 
MR søger om 5% midler til køb af:
 
En ny Husqvarna græsslåmaskine med specialbygget
kost samt gårdspladsrive til kr. 67.500.
 
En ny løvsuger med ekstra lang sugeslange til kr.
41.825.
 
Den variable momsprocent på Skarrild Kirkegård er i
år 2022 på 28%.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Skarrild - Indkøb af ny
Husqvarna samt ny løvsuger til Skarrild Kirkegård -
Herning Søndre (2022 - 8041)
Ansøgning 5% midler - Skarrild - Indkøb af ny
Husqvarna samt ny løvsuger til Skarrild Kirkegård -
Herning Søndre (2022 - 8041)

Bilag:
Indstilling til udskiftning af maskinpark Skarrild Kirke,
TelefonNOTAT vedr. køb af to nye maskiner på
Skarrild Kirkegård

Skarrild MR har afleveret årsregnskab for 2021. I
henhold til resultatdisponeringen i årsregnskab 2021
har Skarrild MR frie midler pr. 31.12.2021 på kr.
229.004,78 udover midler, som MR har øremærket til
forskellige projekter.
 
Da Skarrild MR pr. 31.12.2020 havde frie midler på
kr. 35.901 besluttede PU i forbindelse med budget
2022, at styrke kirkekassens frie midler med kr.
50.000, som gives på budget 2022.
 
Det forventes derfor, at de frie midler i Skarrild
Kirkekasse pr. 31.12.2022 vil lyde på ca. kr. 280.000.
 
PU har på denne baggrund besluttet, at Skarrild MR
skal dække udgiften på kr. 103.203 (når den variable
momsprocent er fratrukket) til indkøb af de to nye
maskiner til Skarrild Kirkegård af kirkekassens frie
midler.

2 - Fasterholt MR / Ansøgning om ekstra 5% midler
til vedligehold af kirkedør i Fasterholt Kirke

PU godkender en ekstra 5% bevilling på kr.
13.670,53 til dækning af udgifter til vedligehold af



(beslutningspunkt)

Fasterholt MR har indsendt en ansøgning om
yderligere 5% midler på kr. 13.670,53 til dækning
af udgifter ifm. vedligehold af kirkedøren i Fasterholt
Kirke.
 
Fasterholt MR har den 18.03.2021 fået bevilget en
5% bevilling på kr. 20.750 til vedligeholdelse af
kirkedøren, men den faktiske udgift lyder på kr.
34.420,53.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Vedligehold af
døren til kirken - Herning Søndre (2021 - 8636)
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Vedligehold af
døren til kirken - Herning Søndre (2021 - 8636)
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Vedligehold af
døren til kirken - Herning Søndre (2021 - 8636)

Bilag:
5% ansøgningsskema, Ansøgning renovering af
kirkedør, PMP Faktura, Fasterholt. 5%. Renovering af
kirkedør, Ans. 5% vedr. dør ind til kirken

kirkedøren i Fasterholt Kirke.
 
Den samlede 5% bevilling lyder dermed på kr.
34.420,53.

3 - Karstoft MR / Udvidelse af maskinhus
(beslutningspunkt)

Karstoft MR har indsendt en ansøgning, hvor
MR ønsker at få en udvidelse af maskinhuset på
Karstoft Kirkegård på provstiets langtidsplan.
 
MR har tidligere oplyst, at de forventer at udvidelsen
vil beløbe sig til kr. 656.250.
 
MR oplyser i ansøgningen af 04.02.2022, at hvis
tilbygningen sker ved siden af den eksisterende
bygning, så undgår MR at flytte kirkegårdens
siloplads, som vil give en besparelse på ca. kr.
100.000.
 
I regnskabsår 2021 lyder den variable momsprocent
på Karstoft Kirkegård på 20%.
 
Der er vedlagt arbejdsbilag.

Sager:
Byggesag - Karstoft - Udvidelse af maskinhus -
Graverfaciliteter - Herning Søndre (2021 - 10573)
Byggesag - Karstoft - Udvidelse af maskinhus -
Graverfaciliteter - Herning Søndre (2021 - 10573)
Byggesag - Karstoft - Udvidelse af maskinhus -

PU har besluttet, at en udvidelse af maskinhuset i
forbindelse med det eksisterende maskinhus på
Karstoft Kirkegård kommer på provstiets
langtidsplan.
 
PU har vurderet, at der er plads på provstiets
langtidsplan i år 2026. 

PU har afsat kr. 600.000 til projektet, da
udvidelsen skal ske i forbindelse med det
eksisterende maskinhus. Der er fratrukket 20%
variabel moms af momsbeløbet.



Graverfaciliteter - Herning Søndre (2021 - 10573)
Byggesag - Karstoft - Udvidelse af maskinhus -
Graverfaciliteter - Herning Søndre (2021 - 10573)
Byggesag - Karstoft - Udvidelse af maskinhus -
Graverfaciliteter - Herning Søndre (2021 - 10573)

Bilag:
Svarbrev Karstoft vedr. udvidelse af maskinhus,
Delreferat fra møde PU-møde den 13. april 2021,
2021_12_1 notat fra møde med Karstoft MR vedr
graverfaciliteter, Aktdokument, Arbejdsbilag til
punkt vedr. tilbygning til maskinhus ved Karstoft
kirkegård

4 - Fasterholt MR / Budget 2023 (beslutningspunkt)

Fasterholt sogns kirkekasse har en meget stram
økonomi. Ved menighedsrådsvalget i år 2020 er der
kommet nyt menighedsråd, og derudover er der
ansat ny sognepræst.
 
Der er vedlagt bilag med forslag til budget 2023.

Sager:
Budget 2023 - Fasterholt - Herning Søndre (2021 -
25010)

Bilag:
Fasterholt kirkekasse. Forslag om øget ligning fra og
med budget 2023

PU godkender en fast forhøjelse af ligningen til
Fasterholt kirkekasse med kr. 50.000 pr. år fra og
med budget 2023. 

5 - Skarrild MR / Ansøgning om honorar til
kasserere for Skarrild MR (beslutningspunkt)

Skarrild MR har besluttet, at kassereren for Skarrild
MR skal modtage honorar på kr. 6.300. Beløbet er
indenfor det maximale beløb iht. beregning ud fra
gældende lønblad fra november 2021 - model 2.

Sager:
Menighedsråd - Skarrild 2022 - Honorar til kassere til
godkendelse i PU - Herning Søndre (2022 - 4595)
Menighedsråd - Skarrild 2022 - Honorar til kassere til
godkendelse i PU - Herning Søndre (2022 - 4595)

Bilag:
20220201125943425, 20220201125934129,
Aktdokument, 20220202133924427

PU godkender, at kassereren for Skarrild MR
modtager et årligt honorar på kr. 6.300. Beløbet
afholdes indenfor den eksisterende ligning.

6 - PUK-kassen / Årsregnskab 2021 PU godkender PUK-kassens årsregnskab for 2021



(beslutningspunkt)

Godkendelse af PUK-kassens
årsregnskab for 2021 med stempel:
 
Herning Nordre og Søndre Provstiudvalg, CVR-nr.
21222542, Regnskab 2021, Afleveret d. 01-03-2022
8:10.

Sager:
Årsregnskab 2021 - PUK-kassen -
Beholdningseftersyn - Revisonsprotokollat - Herning
Søndre (2021 - 15403)
Årsregnskab 2021 - PUK-kassen -
Beholdningseftersyn - Revisonsprotokollat - Herning
Søndre (2021 - 15403)
Årsregnskab 2021 - PUK-kassen -
Beholdningseftersyn - Revisonsprotokollat - Herning
Søndre (2021 - 15403)

Bilag:
Forklaringer til årsregnskab 2021, Budget, formål.
Årsregnskab 2021, Afleveret årsregnskab 2021 for
PUK-kassen

med stempel:
 
Herning Nordre og Søndre Provstiudvalg, CVR-nr.
21222542, Regnskab 2021, Afleveret d. 01-03-2022
8:10.
 
 

7 - PUK-kassen / Budget 2023 (beslutningspunkt)

Til brug for driftsrammeudmelding til PUK-kassens
foreløbige budget for 2023 er følgende til behandle
på dette PU-møde.
 
I budget 2022 er der i PUK-kassen afsat følgende:
 
Skole-Kirke samarbejdet:      kr.      75.000 
Kirke til Kirke:                          kr.     100.000
FKG:                                           kr.     360.000
Folkekirkens Familiestøtte:   kr. 1.260.000
 
På PU-møde den 28.06.2021 godkendte PU, at
ligningen til Folkekirkens Familiestøtte fra og med
budget 2023 hvert år skal stige med den
overenskomstmæssige lønstigning. I år 2023 er
lønstigningen på 1,2%.
 
Der er vedlagt arbejdsbilag.

Sager:
Budget 2023 - PUK-kassen - Herning Søndre (2021 -
33651)

Bilag:
Arbejdsbilag vedr. budget 2023 PUK-kassen

PU godkender, at der i PUK-kassens foreløbige
budget for år 2023 afsættes følgende:
 
 
Skole-Kirke samarbejdet:      kr.      75.000 
Kirke til Kirke:                          kr.     100.000
FKG:                                           kr.     360.000
Folkekirkens Familiestøtte:   kr. 1.275.000



8 - Budget 2023 (beslutningspunkt)

I forbindelse med udmelding af ligning til det
foreløbige budget for 2023, skal PU forholde sig
til følgende:
 
1) Beløbstørrelsen til 5%-puljen
 
 
2) Finansiering af udgifter til Folkekirkens
Arbejdsmiljørådgivning (FAR)
 
 
3) Fremskrivning til MR
 
 
4) Ind- og udlånsrente for budget 2023
 
 
5) Ny politik vedr. renteindtægter fra Viborg Stift ifm.
gravstedskapitaler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Ny politik vedr. renteindtægter fra Viborg Stift ifm.
andre kapitaler

 
 
 
 
 
 
1) PU har besluttet, at afsætte kr. 4.200.000 til 5%
puljen på budget 2023
 
2) PU har besluttet, at fra og med budget 2023 vil
alle MR få tilført ligning til dækning af udgiften til
FAR.
 
3) PU har besluttet at alle MR på budget 2023 vil få
en fremskrivning på 2% af den rensede driftsramme.
 
4) Udlånsrenten i 2023 lyder på 0,5%
Indlånsrenten i 2023 lyder på 1,5%
 
5) PU har besluttet følgende politik fra og med
budget 2023:
 
Gravstedskapitaler:
Efter at provstikontoret har modtaget tal fra Viborg
Stift vedr. gravstedskapitalerne, er PU blevet
opmærksomme på, at PU´s tidligere politik om at
finde et "0-punkt" beregnet som et gennemsnit for
de seneste 5 år, vil give et for stort udsving i
kirkekasserne økonomi. Derfor har PU besluttet at
ændre beregningen af dette "0-punkt" til et
gennemsnit på de seneste 3 år.
 
Renter ifm. gravstedskapitaler:
Derudover har PU besluttet, at der på samme måde
som gravstedskapitalerne laves et gennemsnit af
renteindtægterne fra Viborg Stift ifm.
gravstedskapitalerne for de sidste 3 år for hvert sogn
- et såkaldt "0-punkt".
Dette vil betyde, at hvis et sogn i det kommende
budgetår vil få mindre end "0-punktet" i renter ifm.
gravstedskapitalerne fra Viborg Stift, vil sognet få
tilført differencen i ligningen.
På samme måde vil det betyde, at hvis et sogn i det
kommende budgetår vil få mere end "0-punktet" i
renter ifm. gravstedskapitalerne fra Viborg Stift, vil
sognet blive trukket differencen i ligningen.
"0-punktet" vil fremadrettet blive beregnet på de
seneste 3 år.
 
6) PU har besluttet følgende politik fra og med
budget 2023:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sager:
Budget 2023 - Diverse - Herning Søndre (2022 - 5277)
Budget 2023 - Diverse - Herning Søndre (2022 - 5277)
Budget 2023 - Diverse - Herning Søndre (2022 - 5277)
Budget 2023 - Diverse - Herning Søndre (2022 - 5277)

Bilag:
Aktdokument, Budget 2023_beregning af
lønfremskrivning, Brev til menighedsrådene vedr.
FAR og opkrævning af bidrag, Aktdokument, Viborg
Stift - sendt til Mette, Arbejdsbilag vedr. budget 2023

 
Renter ifm. andre kapitaler:
PU har besluttet en bagatelgrænse på kr. 5.000 ifm.
renteindtægter på andre kapitaler, som er
indestående i Viborg Stift.
Dette vil medføre, at hvis et MR får mindre end kr.
5.000 i renteindtægter ifm. andre kapitaler, så vil PU
ikke regulere på ligningen i forhold til det beløb, som
MR modtager i rente fra Viborg Stift.
Hvis et MR får mere end kr. 5.000 i renteindtægter
på andre kapitaler, skal MR og PU forholde sig til
renteindtægten og være opmærksomme på, at MR i
en periode får ekstra midler. Når MR bruger beløbet,
som de har stående i Viborg Stift, så skal både MR og
PU være opmærksomme på, at de ikke længere har
de ekstra penge til driften.

9 - Evt.

 

 

10 - Hedeager MR / Etablering af fælles
regnskabskontor i Hedeagerkirken
(orienteringspunkt)

Hedeager MR har på MR-møde den 22.02.2022
besluttet, at MR gerne vil ansætte en
regnskabsmedarbejder, som har til huse i
Hedeagerkirken. Regnskabsføreren skal varetage
regnskaber for de MR i Herning Søndre og Herning
Nordre provstier, som ønsker at indgå i et sådant
samarbejde. Hedeagerkirkens eget regnskab skal
fortsat varetages på Herning Kirkekontor.

Sager:
Fælles regnskabskontor for Herning Nordre og
Herning Søndre Provstier - Herning provstierne (2022
- 3421)
Fælles regnskabskontor for Herning Nordre og
Herning Søndre Provstier - Herning provstierne (2022

Orienteret.



- 3421)

Bilag:
Referat fra møde vedr. etablering af nyt
regnskabskontor i Hedeagerkirkens lokaler, Referat
Hedeager MR 22.02.2022

11 - Hedeager MR / Indvendig renovering af
Hedeagerkirken (orienteringspunkt)

Viborg Stift har nu sendt referat fra konsulentrunden
den 25.01.2022. I referatet står der Gudum Kirke,
men dette er en fejl. Referatet er
fra konsulentbesøget i Hedeagerkirken. 

Sager:
Byggesag - Hedeager MR - Indvendig renovering af
Hedeagerkirken - Konsulentrunde 2022 - Herning
Søndre (2021 - 23792)

Bilag:
Referat Hedeager Kirke

Orienteret.

12 - Hedeager MR / Genetablering af boligpligt
(orienteringspunkt)

KM har godkendt genetablering af boligpligten i
Hedeager sogn i forbindelse med ansættelse af ny
sognepræst i Hedeager Sogn / provst i Herning
Søndre Provsti. 

Sager:
Tjenestebolig - Hedeager - Ny præstebolig til provst -
Genetablering af boligpligt - Herning Søndre (2022 -
1155)

Bilag:
Til Viborg Stift vedr. tilknytning af tjenesteboligpligt

Orienteret.

13 - Gjellerup MR / Nyt tag på Gjellerup Kirkes
sideskib mm. (orienteringspunkt)

Viborg Stift har godkendt det indsendte projekt vedr.
nyt tag på Gjellerup Kirkes sideskib samt isolering af
kirkens tagrum. 
 
MR har herefter sendt projektet sammen med en
ansøgning om økonomisk dækning af udgifterne til
kirkeistandsættelsesordningen.

Orienteret.



Sager:
Byggesag - Gjellerup - Nyt tag på Gjellerup Kirke -
Herning Søndre (2021 - 9667)
Byggesag - Gjellerup - Nyt tag på Gjellerup Kirke -
Herning Søndre (2021 - 9667)

Bilag:
Til Gjellerup Sogns Menighedsråd, Herning Søndre
PU, svar på ansøgning om renovering af tag og loft,
Gjellerup Kirke, Den kgl. bygningsinspektør,
Nationalmuseet, Svarbrev Gjellerup. 5% bevilling
samt videresendelse af projekt med anbefaling til
Viborg Stift

14 - Gjellerup MR / Høring ifm. forslag til
kommuneplantillæg nr. 16 for erhvervsarealer
(orienteringspunkt)

Provstikontoret har fra Viborg Stift modtaget en
høring i forbindelse med forslag til
kommuneplantillæg nr. 16 for erhvervsarealer ved
Aulum, Herning og Gjellerup samt perspektivarealer
ved Aulum og Vildbjerg. 
 
Da svarfristen var den 23.02.2022 har provsterne
taget en formandsbeslutning. Provsterne har ikke
bemærkninger til forslaget, medmindre Aulum og
Gjellerup MR har indvendinger.
 
Høring samt svarbrev vedlagt.

Sager:
Høring - Gjellerup - Vedr. forslag til
kommuneplantillæg nr. 16 for erhvervsarealer ved
Aulum, Herning og Gjellerup samt perspektivarealer
ved Aulum og Vildbjerg - Herning Søndre (2022 -
6945)
Høring - Gjellerup - Vedr. forslag til
kommuneplantillæg nr. 16 for erhvervsarealer ved
Aulum, Herning og Gjellerup samt perspektivarealer
ved Aulum og Vildbjerg - Herning Søndre (2022 -
6945)

Bilag:
Svarbrev Viborg Stift. Vedr. høring til
kommuneplantillæg nr. 16 for erhvervsarealer ved
Aulum, Herning og Gjellerup, Aktdokument,
Message

Orienteret. 

15 - Rind-Kollund MR / Ny bekendtgørelse af
lokalplan nr. 61.B6.4 (orienteringspunkt)

Orienteret.



Herning Kommune har sendt ny bekendtgørelse af
lokalplan nr. 61.B6.4 for boligområde ved den
sydlige del af Vesterdamsvænget i Lind.
 
Herning Søndre Provsti er tidligere blevet hørt i
sagen.
 
Bekendtgørelse samt provstens svar på høringen er
vedlagt.

Sager:
Høring - Rind-Kollund - Forslag til lokalplan 61.B6.4,
Vesterdamsvænget Lind, Herning kommune -
Herning Søndre (2021 - 28423)
Høring - Rind-Kollund - Forslag til lokalplan 61.B6.4,
Vesterdamsvænget Lind, Herning kommune -
Herning Søndre (2021 - 28423)

Bilag:
Message, Svarbrev vedr. høring, Vesterdamsvænget i
Lind

16 - HR (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

17 - Skoletjenesten - VIBSKO (orienteringspunkt)

Referat fra bestyrelsesmøde den 02.02.2022
vedlagt. 

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

Bilag:
Referat fra bestyrelsesmøde i Vibsko 2.2 2022, Skole-
kirketjenesten 31.12.21

Orienteret.

18 - 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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