
Referat
Herning Nordre Provsti – Møder

PU-møde 23. juni 2020 kl. 9.00 - d. 23-06-2020 kl. 09:00 til 13:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Sunds MR - Ansøgning om 5%-midler øget
driftudgift kopimaskine (beslutningspunkt)

Sunds MR søger om 5% midler på kr. 40.000 til øget
driftsudgift på kopimaskine.
  

Sager:
Ansøgning 5% midler - Sunds - øget driftsudgift
kopimaskine (2020 - 17381)

Bilag:
kopimaskine

PU godkender en 5% bevilling på kr. 40.000 til øget
driftsudgift på  kopimaskine.
 

2 - Sunds - Ansøgning om 5% midler til lønstigning
kirkesanger 11 til 13 timer (beslutningspunkt)

Sunds MR søger om 5% midler på kr. 15.000
til opnormering af kirkesanger fra 11 til 13 timer.
Begrundelsen er at der er kommet en del flere
arbejdsopgaver, som ønskes udført af kirkesangeren.
 

Sager:
Ansøgning 5% - Sunds - Lønstigning kirkesanger 11-
13 timer (2020 - 17382)

Bilag:
Ansøgning vedr lønstigning for kirkesanger

PU har besluttet at den øgede lønudgift på op til kr.
15.000 til opnormering af kirkesanger skal findes i
indeværende budget.
 
Beløbet på kr. 30.000 årligt bliver behandlet under
budget 2021 senere.
 

3 - Sunds - Ansøgning om 5% midler til øget
lønudgift til OA præst (beslutningspunkt)

Sunds MR søger om 5% midler på kr. 47.000

PU godkender 5% bevilling på op til kr. 47.000 til
dækning af øget lønudgift til overenskomstansat
sognepræst.
 



til dækning af øget lønudgift til overenskomstansat
sognepræst.
 
Stillingen er opnormeret fra 50% til 70% ved
nyansættelse, hvilket på forhånd var estimeret til kr.
370.000 årligt.
 
Det må dog påregnes at udgiften inkl. kørsel beløber
sig til kr. 417.000 årligt.
 

Sager:
Ansøgning 5% midler - Sunds - øget lønudgift til OA
præst Hanne Marie Meier (2020 - 17384)

Bilag:
Ansøgning vedr dækning af øget lønudgift til OA
præst

Beløbet på kr. 47.000 årligt bliver behandlet under
budget 2021 senere.
 

4 - Sunds - Ansøgning om 5% midler til
robotplæneklipper til præstegårdshaven
(beslutningspunkt)

Sunds MR søger om 5% midler på kr. 15.240 til køb af
robotplæneklipper til præstegårdshaven.
 
Plæneklipperen har tidligere været leaset, men MR
har vurderet at den mest fordelagtige løsning var at
købe.
 
Købet udgjorde kr. 20.000, herfra trækkes forventet
leasingudgift for 2020 på kr. 4.760.
 

Sager:
Ansøgning 5% - Sunds - robotplæneklipper til
præstegårdshaven (2020 - 17383)

Bilag:
Tilskud til robotplæneklipper 5% midler

PU godkender 5% bevilling på op til kr. 15.240 til køb
af robotplæneklipper til præstegårdshaven.
 

5 - Vildbjerg - Ansøgninger om 5% midler til udgifter
vedr. KK-medarbejder (beslutningspunkt)

Vildbjerg MR søger om 5% midler på i alt kr.
66.000 inkl. moms til etableringsomkostninger i fb.
m. ansættelse af yderligere en KK-medarbejder i
Vildbjerg.
Det ansøgte indeholder udgifter til etablering af
kontor samt indkøb af pc'er og telefon.
 

PU godkender 5% bevilling på op til kr. 50.000 til
ombygning/indretning af kontorer til KK-
medarbejdere.
 
PU godkender 5% bevilling på op til kr. 16.000 til
indkøb af PC'er og telefon til ny medarbejder.
 



Sager:
Ansøgning 5% midler - Vildbjerg - Udgifter i fb. m.
ansættelse af KK medarbejder (2020 - 18279)

Bilag:
Ansøgning til budget 2021

6 - Vinding - Ansøgning om 5% midler til 10 nye LED-
lysmaster (beslutningspunkt)

Vinding MR søger om 5% midler på kr. 50.000 til
dækning af ekstra udgifter til etablering af LED-
lysmaster på P-plads foran kirken.
 
Derudover søger Vinding MR om kr. 40.000 til
dækning af negativ saldo for frie midler.
 

Sager:
Ansøgning 5% midler - Vinding - Nye LED-lysmaster
til P-plads (2020 - 18281)

Bilag:
2020.06.10 beslutningsreferat - godkendelse budget,
2020.04.27 Kvartalsrapport 31.03.20 Vinding,
2020.06.15 Ansøgning til 5% Vinding Sogn

PU godkender 5% bevilling på op til kr. 50.000 til
dækning af ekstra udgifter til etablering af LED-
lysmaster på P-plads foran kirken.
 
PU godkender 5% bevilling på kr. 40.000 til dækning
af negativ saldo for frie midler.
 

7 - Nøvling MR - Ansøgning 5%-midler til diverse fra
syn (beslutningspunkt)

Nøvling MR søger om 5% midler på i alt
kr. 116.125 til diverse fra syn:
 
1) Vaskemaskine og tørretumbler kr. 10.000
2) Trailer kr. 7.000
3) Alterskranke i glas med afrundede hjørner kr.
6.125
4) Løvsuger til kirkegårdens maskine kr. 53.000
5) Låger i tårn slibes og males kr. 40.000
 

Sager:
Ansøgning 5% midler - Nøvling - diverse fra syn (2020
- 18498)

Bilag:
Ansøgningsskema 5 % midler, Kvartalsrapport,
referat menighedsrådsmøde

PU godkender 5% bevilling på følgende:
 
1) Vaskemaskine og tørretumbler kr. 10.000  
2) Trailer kr. 7.000
3) Alterskranke i glas med afrundede hjørner kr.
6.125
4) Løvsuger til KG's maskine kr. 53.000
5) Slibning og maling af låger i tårn kr. 40.000
 
Samlet 5% bevilling på op til kr. 116.125
 



8 - Eventuelt

 

 

9 - Orientering vedr. kirke til kirke
(orienteringspunkt)

 

Orientering.
 

10 - Orientering vedr. FKG (orienteringspunkt)

 

Orientering.
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Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre
Provsti)

Carsten Hoffmann (Herning Nordre
Provsti)

Alex Dahl Nielsen (Herning Nordre
Provstiudvalg)

Anne Marie Søe Nørgaard (Herning
Nordre Provstiudvalg)

Knud Erik Lundtofte Hansen Poul Rosenvinge Nissen

Jens Martin Christensen (Herning Nordre
Provstiudvalg)

Poul Ole Højgaard Bech

Ejvind Dahl
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