Referat for: Herning Søndre Provstiudvalg
PU møde 22. august 2017. Kl. 15.30
Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

Mødepunkt
1

Rind-Kollund / KK-medarbejder
opnormering i 2017
Sag: Ekstra bevilling 2017 (890)

Beslutning
Godkendt med opnormering af kirke- og
kulturmedarbejder pr. 1. september 2017 finansieres ved brug af egne midler.

Rind-Kollund / KK-medarbejder opnormering i
2017
2017.06.16 Rind-Kollund menighedsråd
ansøger til budget 2018 om en opnormering af
deres kirke- og kulturmedarbejder fra 20 timer
om ugen til 30 timer om ugen svarende til et
beløb på kr. 113.000 pr. år fremover.
Ovenstående godkendt på
budgetbehandlingmødet den 19. juni 2017.
2017.06.28 Rind-Kollund menighedsråd ønsker
opnormeringen effektueret i indeværende år og
ansøger provstiudvalget om en ekstra bevilling
for så vidt angår den yderligere lønudgift fra 1.
september 2017 til kirke- og kulturmedarbejder
anslået beløb kr. 38.000,-.

2

Rind-Kollund / Tag på Lind Sognehus
Sag: Ekstra bevilling 2017 (890)

Godkendt ekstra bevilling på kr. 30.000,-.

Rind-Kollund / Tag på Lind Sognehus
Rind-Kollund menighedsråd ansøger om en
ekstra bevilling på kr. 30.000,- til dækning af
merudgift i forbindelse med udskiftning af tag
på Lind Sognehus.Der er siden 2016, hvor
tilbud på udførelsen af tagarbejdet blev
indhentet, kommet skærpede krav til montering
af dampspærre.
Rind-Kollund menighedsråd har på budget
2017 fået kr. 381.000,- på anlægrammen til
projektet.
3

Hedeager / Vedr. konfirmander undervisning, materialer, lokale
Sag: Ekstra bevilling 2017 (890)

Hedeager / Vedr. konfirmander - undervisning,
materialer, lokale
2017.08.15 Hedeager sogns menighedsråd
ansøger om en ekstra bevilling på kr. 70.000,Referat,22-08-2017

Godkendt ekstra bevilling på kr. 70.000,-.
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Mødepunkt

Beslutning

til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse
med flere konfirmandhold og
minikonfirmander.
Beløbet søges til dækning af udgifter til
konfirmandlærer, ekstra
undervisningsmaterialer og indretning af
konfirmandlokale.
4

Vedr. salg af præstebolig Nørre Lindbjerg
13, Gjellerup og opførelse af ny præstebolig
Kirkebakken 16, Gjellerup
Sag: Ny præstebolig i Gjellerup (Kirkebakken
16) (916) - Gjellerup Sogn

Procedure godkendt.

Vedr. salg af præstebolig Nørre Lindbjerg 13,
Gjellerup og opførelse af ny præstebolig
Kirkebakken 16, Gjellerup
2017.06.25 Gjellerup menighedsråds
anmodning vedr. brug af provenu og vedr.
administration:
Provenuet ved salget af Nr. Lindbjerg 13 skal
delvist finansiere opførelsen af den nye
præstebolig. Betalingen af opførelsen vil foregå
i rater til bygherren (HusCompagniet).
I den forbindelse vil vi gerne forespørge, om vi
- for at lette de administrative opgaver for såvel
Viborg Stift som Gjellerup
Menighedsråd/kordegn - kan aftale følgende
procedure:
1) Menighedsrådet udarbejder opgørelse over
provenue ved salg af ejendommen Nr.
Lindbjerg 13 og fremsender den til Viborg Stift.
2) Provenuet forbliver indestående på særskilt
konto i Nordea (p.t. spærret konto indtil
salgsprovenue er indgået og skødet endeligt
tinglyst)
3) Fra kontoen betaler menighedsrådet
udgifterne i forbindelse med opførelsen af
præsteboligen Kirkebakken 16 - så længe
provenuet kan dække.
4) Udgifterne til bygherren (HusCompagniet)
godkendes og attesteres af menighedsrådets
bygningskyndige og formand
5) Udgifterne til køb af grund og
tilslutningsafgift godkendes og attesteres af
menighedsrådets formand
6) Når salgsprovenuet er anvendt sendes
opgørelse med underliggende bilag til Viborg
Stift.

2017.06.26 Svar fra Stiftet vedr. salg af
præstebolig og opførelse af ny præstebolig svar fra Stiftet vedr. brug af provenu
2017.08.09 Opgørelse over nettoprovenue Referat,22-08-2017
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Beslutning

salg af Nørre Lindbjerg 13, Gjellerup

5

Arnborg kirkegård - udviklingsplan
Sag: Arnborg kirkegård - omlægning af
gravsteder - udviklingsplan (850) - Arnborg
Sogn

Projektet sendes til Kirkegårdskonsulenten til
udtalelse. Der afsættes kr. 321.000,- på
anlægsrammen på budget 2018 til etape 1.
Ceremoniplads godkendes ikke af provstiudvalget.
Vedrørende etape 2 tages det op ved behandling af
langtidsplanen i november.

Arnborg kirkegård - udviklingsplan
2019.06.26 Arnborg menighedsråd indsender
udviklingsplan udarbejdet af Wad
Landskabsarkitekter A/S, Aarhus.
Udviklingsplan vedlagt økonomisk overslag
over udgifterne til at realisere
udviklingsplanens etape 1 og en senere etape 2
fremsendes.
Etape 1 planlægges gennemført i 2018 anslået
pris incl. ½ moms kr. 420.588,-.
Arnborg menighedsråd ønsker at bruge kr.
100.000 af frie midler og ansøger om
restbeløbet kr. 320.588,- til finansiering af
etape 1.
Etape 2 anslåes til kr. 324.770,- incl. ½ moms.
6

Rapport fra kirkegårdskonsulent Mogens B.
Andersen vedr. Sønder FeldingKirkegårdens udviklingSag: Sdr. Felding kirkegård - Urnegravsteder
- Udviklingsplan (914) - Sønder Felding Sogn
Afventer ny kirkegårdsvedtægt.

Kirkegårdsvedtægt godkendt.

Rapport fra kirkegårdskonsulent Mogens B.
Andersen vedr. Sønder Felding-Kirkegårdens
udvikling2017.06.30 Kirkegårdskonsulent Mogens B.
Andersen anbefaler, at der arbejdes videre med
udviklingsplanen.
Af hensyn til helheden på kirkegården kan det
være en fremgangsmåde at der udarbejdes en
fremtidig overordnet struktur.
Oplæg til urneanlæg godkendes således at
oplæg 1 primært anbefales.
Udskiftning af gravstedshække anbefales men
omfanget og rækkefølgen bør overvejes.
7

Renovering af Skarrild præstegård Skovvænget 19, Skarrild
Sag: Skovvænget 19, Skarrild, 7400 Herning
(485) - Skarrild Sogn

Godkendt yderligere til renovering af
præsteboligen kr. 235.000,- på anlægsrammen
budget 2018.
Menighedsrådet gøres opmærksom på genhusning
af præstefamilien under renoveringen.

Renovering af Skarrild præstegård Skovvænget 19, Skarrild
Skarrild menighedsråd afventer oplysninger fra
Finn Balle om prisen på nyt varmesystem i
præstegården.
Referat,22-08-2017
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Beslutning

Budget for renovering af Skarrild Præstegård
2017.08.14 Modtaget fra Skarrild menighedsråd
samlet budget udarbejdet af Finn Balle ApS
vedr. renovering af præsteboligen i Skarrild.
Samlet budget inkl. moms kr. 2.134.594,-.
Bevilget på budget 2017 kr. 600.000,- til
renovering af kontor + bryggers/baggang +
trappe og terrasse ved bagdøren.
Afsat p.t. på budget 2018 kr. 1.300.000,- til
renoveringsprojektet.
På PU-mødet den 16. maj 2017 blev det
besluttet, at der skulle iværksættes en
helhedsløsning for renoveringsprojektet.
Skarrild menighedsråd ansøger om restbeløbet
til renoveringen kr. 235.000,- på budget 2018.

8

Kvartalsrapport PUK 2. kvartal 2017
Sag: PUK 2017 (851)

Godkendt.

Kvartalsrapport PUK 2. kvartal 2017
PUK kvartalsrapport 2. kvartal 2017.
9

Pris- og lønudvikling
Sag: Budget 2018 (882)

PU orienteret.

Pris- og lønudvikling
2017.06.16 Fremskrivningsprocenterne angiver
den forventede udvikling i priser og afspejler
væksten i samfundet. Kilde: Finansministeriet.
Øvrig drift: 1,4%
Løn: 3,5%
Anlæg: 3,4%
10

Herning sogns menighedsråd: ansøgning om
forhøjelse af ligning pga. højere
stigningsprocent på løn i 2018
Sag: Budget 2018 (882)

Godkendt kr. 72.500,- yderligere på driftsrammen
budget 2018.

Herning sogns menighedsråd: ansøgning om
forhøjelse af ligning pga. højere
stigningsprocent på løn i 2018
2017.08.10 Herning sogns menighedsråd
ansøger om en forhøjelse af ligningsbeløbet på
kr. 72.500,- i forbindelse med den sent
udmeldte lønfremskrivningsprocent vedr.
budget 2018.
11

Sankt Johannes sogns menighedsråd:
ansøgning om forhøjelse af ligning pga.
højere stigningsprocent på løn i 2018
Sag: Budget 2018 (882)

Referat,22-08-2017

Godkendt yderligere kr. 19.200,- på driftsrammen
budget 2018.
Forskelsbeløbet kr. 16.000,- dækkes ved
besparelser i forbindelse med færre
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Sankt Johannes sogns menighedsråd: ansøgning
om forhøjelse af ligning pga. højere
stigningsprocent på løn i 2018
2017.08.10 Sct. Johannes sogns menighedsråd
ansøger om en forhøjelse af ligningsbeløbet på
kr. 35.200,- i forbindelse med den sent
udmeldte lønfremskrivningsprocent vedr.
budget 2018.
12

Hedeager sogns menighedsråd: ansøgning
om forhøjelse af ligning pga højrere
stigningprocent på løn i 2018
Sag: Budget 2018 (882)

Beslutning
konfirmandhold og minikonfirmander, idet
Brændgårdskolen nu hører under Hedeager sogn.

Godkendt kr. 30.500,- yderligere på driftsrammen
budget 2018.

Hedeager sogns menighedsråd: ansøgning om
forhøjelse af ligning pga højrere
stigningprocent på løn i 2018
2017.08.10 Hedeager sogns menighedsråd
ansøger om en forhøjelse af ligningsbeløbet på
kr. 30.500,- i forbindelse med den sent
udmeldte lønfremskrivningsprocent vedr.
budget 2018.
13

Hedeager - forhøjelse af driftsrammen vedr.
kirkelig undervisning
Sag: Budget 2018 (882)

Godkendt kr. 70.000,- yderligere på driftsrammen
budget 2018.

Hedeager - forhøjelse af driftsrammen vedr.
kirkelig undervisning
2017.08.15 Hedeager sogns menighedsråd
ansøger om en fast forhøjelse af driftsrammen
på kr. 70.000,- til kirkelig undervisning.
Udgifterne til kirkelig undervisning bliver
væsentligt højere end først budgetteret grundet
flere konfirmandhold og 2 hold
minikonfirmander.
Beløbet på kr. 70.000,- fordeler sig på kr.
20.000,- til aflønning af konfirmandlærer og kr.
50.000,- til øvrige undervisningsudgifter.

14

Landskirkeskat + opgørelse af kirkeskat
2018 - foreløbig udgave
Sag: Budget 2018 (882)
Landskirkeskat + opgørelse af kirkeskat 2018 foreløbig udgave
Udmelding af fordeling af landskirkeskat og
udligningstilskud 2018
2017.07.03 Landskirkeskatten for Herning
kommune 2018 er kr. 17.474.878,-.

Referat,22-08-2017

Forslag til fordeling godkendt.
Afrundet ligningsbeløb til alle sogne efter
budgetbehandling den 19. juni 2017 kr.
83.378.000,-.
Reguleres for renter og afdragsbeløb kr. 122.900,vedr. anslået lån på 4 mio. til Fredens
kirkerenovering ændres til lån 1 mio. og kontant
finansiering af 3 mio.
Nøvling kirke kr. 1.480.000,Vildbjerg graverbygning kr. 1.900.000,Yderligere budgetbehov til sogne i Nordre kr.
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Materiale til behandling af budget 2018 på PU
mødet den 22. august 2017

Beslutning
622.250,Yderligere budgetbehov til sogne i Søndre kr.
748.200,Herefter ligningsbeløb til sogne kr. 91.005.550,Kirkeskat kr. 116.119.694,Udgifter:
Landskirkeskatten kr. 17.474.878,Menighedsrådene kr. 91.005.550,Provstiudvalgskassen kr. 4.000.000,5% midler kr. 3.500.000,Samlede udgifter kr. 115.980.428,Forventet overskud (kirkernes tilgode) kr.
139.266,dog punkter på PU-mødet 7. september med behov.

15

Kirkegårdsvedtægter for Herning
Kirkegårde
Sag: Vedtægter for kirkegårde (616)

Kirkegårdsvedtægt godkendt.
Bemærkning:
Sæt komma i §18 stk. 6 andet afsnit i stedet for
tankestreger.

Kirkegårdsvedtægter for Herning Kirkegårde
Vedtægter for Herning Kirkegårde til
godkendelse.
16

Dagsorden til budgetsamrådsmødet torsdag
den 24. august 2017 kl 19 i Hedeagerkirkens
mødelokaler
Sag: Budgetsamråd (765)

Afbud fra Jens Martin Christensen.
PU orienteret.

Dagsorden til budgetsamrådsmødet torsdag den
24. august 2017 kl 19 i Hedeagerkirkens
mødelokaler
Dagsorden til budgetsamrådsmødet torsdag den
24. august 2017 kl. 19 i Hedeagerkirkens
mødelokaler.
Dagsorden udsendt den 26. juni 2017.
17

Dagsorden til offentligt møde om valg af
medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd den
29. august 2017 kl. 19.00 i Hedeagerkirkens
mødelokaler
Sag: Valg til provstiudvalg og stiftsråd 2017
(924)

Mødet annonceret på provstiernes hjemmeside
www.herningprovstierne.dk + mail til alle
menighedsråd.
Forslag til dirigent.

Dagsorden til offentligt møde om valg af
medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd den
29. august 2017 kl. 19.00 i Hedeagerkirkens
mødelokaler
2017.06.29 Dagsorden til offentligt møde om
valg af medlemmer til provstiudvalg og
stiftsråd den 29. august 2017 kl 19.00 i
Hedeagerkirkens mødelokaler.
Dagsorden udsendt den 29. juni 2017.
Referat,22-08-2017

Side: 6

Mødepunkt

Beslutning

Materiale fra DAP vedr. valg til provstiudvalg
og stiftsråd 2017

18

Eventuelt

Provsterne i Stiftet til møde med Biskoppen den 5.
september 2017 vedr. økonomi.
Poul Bech orienterede vedrørende Assing kirkes
tårn.

Referat,22-08-2017
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Orientering
19

Orienteringspunkter vedr. HR-arbejdet i
Herning Nordre og Herning Søndre
Provstier
Sag: HR-konsulent Kirsten Lund (469)

Provstiudvalget orienteret.

Orienteringspunkter vedr. HR-arbejdet i
Herning Nordre og Herning Søndre Provstier
Orientering om arbejdet.
20

Orienteringspunkt til PU-møder (
Skoletjenesten)
Sag: Provstiudvalget (471)

Provstiudvalget orienteret.

Orienteringspunkt til PU-møder (
Skoletjenesten)

Afbud fra Jens Martin Christensen
Referat godkendt:
Kirsten Thyssen, Asger Grove Korsholm, Erik Nielsen, Poul Bech, Anne Marie S. Nørgaard, Jørgen
Andersen, Ejvind Dahl, Alex Dahl Nielsen.

Referat,22-08-2017
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