Referat for: Herning Søndre Provstiudvalg
PU møde 20. marts 2018. Kl. 15.30
Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

Mødepunkt
1

Herning / Højttaleranlæg i Herning kirke
Sag: Ekstra bevilling 2018 (989)

Beslutning
Bevilget kr. 315.000,-.

Herning / Højttaleranlæg i Herning kirke
2018.03.13 Herning sogns menighedsråd
ansøger om en bevilling på kr. 315.000,- til
udskiftning af højtaleranlægget i Herning kirke.
Provstiudvalget anerkendte ved behandling af
synsrapport 2016 behovet for et nyt lydanlæg.
Herning sogn menighedsråd har efter lang tid
arbejde med at finde den rigtige samlede
løsning på de mange definerede behov til
lydanlægget nu valgt et tilbud fra Oticon.
Menighedsrådet har søgt om fondsstøtte til
projektet og fået tilsagn fra Oticon fonden på
kr. 75.000,- til projektet.
Samlet projekt inkl. el-arbejde kr. 390.000,inkl. moms.
Tilskud fra Oticon fonden kr. 75.000,Ansøgte beløb kr. 315.000,-.
2

Rind-Kollund / robotklipper
Sag: Ekstra bevilling 2018 (989)

Restbeløbet kr. 15.000,- dækkes ved brug af frie
midler.

Rind-Kollund / robotklipper
2018.02.23 Rind-Kollund menighedsråd
ansøger om en ekstra bevilling på kr. 15.000,til restfinansieringen ved køb af
robotplæneklipper til brug ved græsslåning
omkring Lind sognehus.
Menighedsrådet har på budget 2018 fået
bevilget kr. 70.000,- til købet.

3

Syn Herning kirke og præsteboliger 2018
Sag: Syn Herning (470) - Herning Sogn

Syn Herning kirke og præsteboliger 2018
2018.03.14 Syn Herning kirke og præsteboliger
2018.
Redegørelse og plan for ældre ikke udførte
synsarbejder indsendt.
Nye synsudsatte arbejder:
Kirken:
1) Vi har kunnet konstatere, at styringen for
kirkens ringeklokker nærmer sig at være
Referat,20-03-2018

Pkt. 1: Godkendt kr. 62.500,Pkt. 2: Afventer nærmere
Pkt. 3: Langtidsplan 2023
Pkt. 4: Langtidsplan 2022
Pkt. 5: Intet at behandle
Pkt. 6: Godkendt kr. 40.000
Pkt. 7: Godkendt kr. 50.000
Pkt. 8: Intet at behandle
Pkt. 9: Godkendt kr. 40.000
Pkt. 10: Godkendt kr. 20.000
Pkt. 11: Egne midler
Pkt. 12-13: Intet
Pkt. 14-17: Salg skal godkendes af PU jf. mail af
Side: 1

Mødepunkt
udtjent, og at den er så gammel, at der ikke
længere kan skaffes reservedele.
Menighedsrådet overvejer derfor en fremtidig
fornyelse med et nyt styreur inkl.
motorværnstavle indenfor en overskuelig
årrække. 2 tilbud indhentet. Kr. 62.500,- 2019?
2) En afprøvning af stok klaviaturet viser, at
forbindelsen mellem tangenterne og klokkernes
knebler virker træg med det til følge, at
spillemåden virker tung. En årsag kan være, at
mekanikken trænger til motion, men også, at
der kan være opstået friktion i kompasveller
eller andre steder i transmissionsvejen. 2 tilbud
indhentet. kr. 300.000,- 2020? (evt. kr. 50.000,)
3) Indvendig kalkning og nyt inventar
(langtidsplan 2023) 2 mio.
4) Nyt tag (langtidsplan 2022) 2 mio.
5) Våbenhus - ønsket er at åbne kirken mere og
skabe bedre indeklima. ?
6) Maling af køkkenet kr. 40.000,- 2019
7) Gulvtæppe i præsteværelset kr. 50.000,2019
8) Se på energimæssige tiltag. Forsatsvinduer,
nyt varmesystem, isolering på loftet mm. kr.?
9) Håndliste ved spindeltrappe i kirketårnet.
Sikkerhed for koret. kr. 40- 70.000,- i 2019
10) Håndliste ved udvendig kældertrappe.
Sikkerhed for forbipasserende. 20- 30.000,- i
2019.
11) 2 stk nedløb mod øst tætnes kr. 10.000,(egne midler)
Kirkegården:
12) Ikke under menighedsrådet.
Sognegård:
13) Projektering af tilbygning og ombygning
kører – så derfor intet syn
Præstebolig:
14) Bellisvej, Puds på væg i garage bør skiftes.
kr. 30.000,- Afv. salg
15) Bellisvej, Isolering i tagrum – af kold
bjælke mm. kr. 30.000,- Afv. salg
16) Bellisvej, ventilation af kælderen. kr.
30.000,- Afv. salg
17) Bellisvej, separering af kloak kr. 80.000,Afv. salg
18) Ranukelvej, afventer nyt tag og øvrige
arbejder, der er igangsat
19) Ranukelvej, indvendig trappe afslibes og
lakeres kr. 5.000,- (egne midler)
20) Ranukelvej, Udluftning fra tørretumler kr.
1.000,- (egne midler)
21) Nørrealle, rep. af murværk ved port kr.
7.000,- (egne midler)
Kirkens vedligeholdelsesstand:
Kirken er gennemgående i synsforsvarlig stand,
men på sigt bør foretages vedligehold i ht.
ovenstående tiltag.
Sognegårdens vedligeholdelsesstand:
Er utidssvarende på mange måder, hvilket
Referat,20-03-2018

Beslutning
27. februar 2018.
Pkt. 18: Allerede tildelte midler
Pkt. 19-21: Egne midler
Godkendt i alt kr. 212.500

Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

skyldes at man har ventet på ny sognegård.
Præstebolig vedligeholdelsesstand:
Præsteboligerne fandtes i gennemgående i
synsforsvarlig stand, men løbende vedligehold
skal påregnes.
2018.03.14 Tilrettet synsrapport vedr. Herning
Kirke 2018

4

Syn Sct. Johannes 2018
Sag: Syn Sct. Johannes (549) - Sankt
Johannes Sogn
Syn Sct. Johannes 2018
Syn Sct. Johannes sogn 2018
Kirken m.v.:
1) Udskiftn.af befugt.anlæg i kirken(reservedele
findes ikke mere) kr. 40.000,- (2019)
2) Udskiftn.af el-hovedtavle(Herning Vand
betaler for én gruppe) kr. 38.000,- (2019)
3) Udskiftn. af 5 projektorer i
undervisningslokaler til ny standard kr. 50.000,(2019)
4) Fjerne 2 kirsebærtræer på kirkens nordside
og plante 3 nye kr. 28.000,- (2019)

Pkt.1: Godkendt kr. 40.000
Pkt.2: Godkendt kr. 38.000
Pkt.3: Godkendt kr. 50.000
Pkt.4: Godkendt kr. 28.000
Pkt.5: Godkendt kr. 70.000
Pkt.6: Godkendt kr. 20.000
Godkendt i alt kr. 246.000

Frijsenborgvej 35:
5) De resterende døre og vinduer bør udskiftes.
Dørene er utætte og med et lags glas. kr. 70.000
(årstal skal være 2019)
Kingosvej 1:
6) Begyndende frostsprængning ved trappe.
Reparation af løse rygningssten. Frostsprængte
mursten ved garage samt indtrængende vand.
Samlet pris kr. 20.000
(årstal skal være 2019)
I alt kr. 246.000,Sct. Johannes sogns menighedsråd har anført
følgende punkter som afventer provstesyn i
2020.
Kirken:
Renovering af korset på klokketårnets top- inkl.
bladguld kr. 125.000 (2021)
Udskiftn.af vinduer i klokketårnet (de udefra
synlige) kr. 285.000 (2023)
Udskiftn. af vinduer i klokketårnet (de ikke
udefra synlige) kr. 45.000 (2023)
Menighedslokaler:
Udskiftn. af belysning iht. energirapport 2017
kr. 160.000 (2022)
Døre og vinduer i Vestfløjens østfacade kr.
210.000 (2022)
Døre og vinduer i Vestfløjens vestfacade kr.
170.000 (2022)
Omlægning af belægning i gårdhaven
Referat,20-03-2018

Side: 3

Mødepunkt

Beslutning

(afv.kloak separering) kr. 460.000 (2022)
Udvendig kloak separering på matriklen (2022)
Synsrapport vedr. Sct. Johannes kirke m.v.
2018

5

Syn Fredens 2018
Sag: Syn Fredens (542) - Fredens Sogn

Pkt.1: Egne midler
Pkt.2: Egne midler straks pga. arbejdsmiljø
Pkt.3: Egne midler

Syn Fredens 2018
2018.02.28 Syn Fredens 2018.
Sognegård:
1) Konferencebord/samtalebord + 6 stole og
mindre hævesænkebord + 2 reoler til
præstekontor kr. 30.000,2) Belysning på kontor for kirke-og
kulturmedarbejder (arbejdsmiljø) kr. 11.000,2018!
3) Kaffemaskine kr. 30.000,6

Syn Herning Kirkegårde 2018
Sag: Syn Herning Kirkegårde (528)

Afventer provstesyn 2019.

Syn Herning Kirkegårde 2018
2018.03.09 Syn Herning Kirkegårde 2018.
Herning Vestre kirkegård:
1) Meget slidte hullede og flere gange repareret
hoved asfaltsti i afdelingen C og D, bør
renoveres, gamle brosten under eksisterende
belægningen bør graves frem og sættes som
kant mod gruset og en ny overflade med
efterfølgende tilslag af granit i farven ”Sort
Diabas” bør udføres. Pris efter indhentet tilbud
hos BCC Roads kr. 125.000,- (senest 2020 egne midler kr. 15.000,- ansøgning PU kr.
110.000,-)
Indvendig renovering af Vestre kapel
påbegyndt planlagt samtidig med udvendig
renovering af klokketårn.
Herefter inden for en 10-årig periode bør
Nordre kapel indtænkes for renovering
herunder etablering af helt nyt varmesystem.

7

Syn Gjellerup 2018
Sag: Syn Gjellerup (512) - Gjellerup Sogn

Synsarbejder udføres ved brug af egne midler.

Syn Gjellerup 2018
2018.03.09 Syn Gjellerup 2018.
Kirken
Referat,20-03-2018

Side: 4

Mødepunkt

Beslutning

1) Hjørnebeslag på tårn efterses for tæring og
murværk omkring udbedres med rep. af selve
murværket kr. 5.500,- (2018 egne midler)
2) Generelt få /enkelte fugerevner – efterses og
udbedres kr. 2.000,- (2018 egne midler)
3) Taget; Vestskotrende utæt og skal udbedres
Stedvis løse og udfalden understrygning.
Eftergås kr.16.000,-(2018 egne midler)
Kirkegården:
4) Begge jernlåger trænger til malermæssig
vedligeholdelse.Udelamperne på kirkegården –
flere med rust /skader kr. 6.500,- (2018 - egne
midler)
5)Trådhegn langs dige stedvis defekt kr. 7.000,(2018 egne midler)
Kapel:
6) Råd i dobbeltdør til kapel - udskiftes kr.
15.000,- (2019 - MR forventer egne midler)
7) Råd i bund af dørkarm mod øst – Repareres
kr. 1.250,- ( 2018 egne midler)
Mandskabsbygning:
8) Mandskabsbygning: Vinduer – døre med
stedvis dårlige gummifuger: Repareres kr.
3.000,- (2018 egne midler)
Garage:
9) Sokkelskade/pudsskade på NØ hjørne.
Repareres kr. 2.000,- (2018 egne midler)
Kirkeladen:
10) Flere steder utætte tagrendesamlinger.
Repareres kr. 2.000,- (2018 egne midler)
11) Flere dårlige gummifuger ved vinduer og
døre. Repareres kr. 2.500,- (2018 egne midler)
12) Fugerevne i murværk hjørnet S-Ø.
Repareres kr. 3.500,- (2018 egne midler)
Præsteboligen:
13) Stedvis enkelte utætheder i tagrende.
Repareres og renses kr. 2.500,- (2018 egne
midler)
14) Læmur ved terrasse repareres for
fugeskader kr. 1.500,- (2018 egne midler)
15) Gl. murværk mod nord efterses for
fugeskade, huller o.l kr. 2.000,- (2018 egne
midler)
16) Dør til redskabsrum omfuges og der pudses
i bund kr. 2.000,- (2018 egne midler)
Kirkens vedligeholdelsesstand: God stand –
Ingen særlige bemærkninger til de løbende
vedligeholdelse
Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: God stand
– dog er et antal udelamper opslidte
Kirkeladen – mandskabsbygninger, kapel:
Generelt god stand. Kirkeladens tilbygning
skal have 5-års eftersyn i år
Præstebolig vedligeholdelsesstand: Generelt
god stand – dog må der, inden for overskuelig
tid, påregnes nyt tag, idet undertaget er opslidt.
Overslag på vej

Referat,20-03-2018

Side: 5

Mødepunkt

8

Syn Kølkær 2018
Sag: Syn Kølkær (478) - Kølkær Sogn

Beslutning

Kirken og kirkegården: Ingen mangler.
Præsteboligen:To tagsten skiftes på præsteboligen udføres for egne midler.

Syn Kølkær 2018
2018.03.13
Menighedsrådet afholder syn fredag den 16.
marts - det forventes at eventuelle synsarbejder
kan udføres for egne midler.

9

Syn Arnborg 2018
Sag: Syn Arnborg (604) - Arnborg Sogn

Synsarbejder udføres for egne midler.

Syn Arnborg 2018
2018.02.26 Syn Arnborg 2018.
Kirken:
Måske skal vest gavlen kalkes på et tidspunkt
indvendigt, men indtil videre ser det fint ud.
Arbjedet med at kradse fugerne ud på
ydersiden, ser ud til at virke godt.
Kirkegården:
Kirkegårdslågerne trænger til at blive sandblæst
og malet kr. 6.500,- (egne midler)
Stendige og liser algebehandles (egne midler)
2 revner i stendiget. Lokal murer kontaktes
(egne midler)
Sognegård: Ingen bemærkninger.
Præsteboligen:
Ingen punkter. God vedligeholdelsesstand - kun
alm. slitage ved daglig brug.
Kirkens vedligeholdelsesstand er
gennemgående god.
Kirkegården er under omlægning. Morads ved
de ukendtes grav fjernet - bliver erstattet af
laurbærkirsebær.
Takshækken bliver skåret ned til 60 cm. En
gammel stor Thuja fældes.
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Syn Fasterholt 2018
Sag: Syn Fasterholt (746) - Fasterholt Sogn
Syn Fasterholt 2018
2018.03.13 Fasterholt menighedsråd oplyser at
syn afholdes tirsdag den 20. marts 2018.
Synsudskrift vil blive indleveret.

Referat,20-03-2018

Fra indleveret synsrapport:
Kirken, sognegården: Ingen mangler
Kirkegården:
1) Containerplads kr. 100.000 (2019)
2) Nye bede (55 m2) (2019)
3) Gangsti kr. 50.000 (2019)
Provstiudvalgets behandling:
Afvente provstesyn 2020
Side: 6

Mødepunkt
11

Fredens kirke - udvidelse og ombygning materiale fra 27. februar 2018
Sag: Fredens Kirke (ombygning) (756) Fredens Sogn

Beslutning
Provstiudvalget undersøger mulighed for at finde
økonomi til samlet renovering og ombygning.
Provstiudvalget afventer stiftsrådsmødet den 29.
maj 2018, hvor provstiudvalgets ansøgning om
finansieringsmuligheder behandles.

Fredens kirke - udvidelse og ombygning materiale fra 27. februar 2018
2018.02.21 Samlet projektoverslag kr.
13.200.000,- inkl. moms og 10% til teknisk
rådgivning.
2018.02.27 Projektoverslag - alle etaper kr.
14.475.000,- inkl. moms.
Punktet behandles igen på PU-mødet den 20.
marts 2018.
2018.03.05 Svarbrev Fredens februar 2018
vedr. Fredens kirke

12

Ansøgning fra Fredens sogn om overførsel af
nettoprovenu ved salg af præstebolig til
kirkerenoveringsprojekt
Sag: Fredens Kirke (ombygning) (756) Fredens Sogn

Godkendt overførsel af nettoprovenuet fra salg af
præsteboligen til kirkerenoveringsprojektet.
Ny præstebolig 4,5 mio. sættes på langtidsplanen i
2024.

Ansøgning fra Fredens sogn om overførsel af
nettoprovenu ved salg af præstebolig til
kirkerenoveringsprojekt
2018.02.21 Ansøgning fra Fredens sogns
menighedsråd om anvendelse af nettoprovenuet
fra salg af præsteboligen H.C.Ørstedsvej 77,
Herning kr. 2.119.170,- til anlægsprojektet i
forbindelse med renovering og ombygning af
Fredens kirke.
Punktet behandles igen på PU-mødet den 20.
marts 2018
2018.03.05 Svarbrev Fredens februar 2018
(vedr. ovf. af provenu fra salg)
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Indflytningssyn Kirkebakken 16, Gjellerup
Sag: Syn Gjellerup (512) - Gjellerup Sogn

Taget til efterretning.

Indflytningssyn Kirkebakken 16, Gjellerup
2018.02.28 Indflytningssyn på præsteboligen
Kirkebakken 16, Gjellerup tirsdag den 6. marts
kl. ca 9.15 – 10.
Indflytningssyn præsteboligen Kirkebakken 16,
Gjellerup
2018.03.06 Indflytningssyn Kirkebakken 16,
Gjellerup.
Referat,20-03-2018

Side: 7

Mødepunkt

Beslutning

1) Have anlægges af MR – sørge for midlertidig
afskærmning for indkig ved terrassen – desuden
anlægge haven, sådan så der i beplantningen
tages hensyn til skærmning for almindelig
indkig.
Præstefamilien skal kunne være private i haven,
hvorfor det er vigtigt at MR anlægger have ud
fra det kriterium og i tæt dialog med præsten.
Kan forekomme behov for ekstra
beplantning/opsætning af hegn/stakit, når
erfaringer med at bebo huset og bruge haven
indhentes.
2) Loftslem på værelse ved køkken skiftes.
MR’ ansvar
3) Afkast og luftindtag på ventilationsanlæg
skal føres retlinet. MR’ ansvar
4) Fugtophobning i ventilationsafkast-røret.
Skal observeres. MR’ ansvar
5) Badekarret skal rykkes. MR’ ansvar
God og funktionsvenlig bolig uden tjenstlige
lokaler.
Forbrugsudgifter til vand, varme, el: betales af
præsten fuldt ud, da der ikke er tjenstlige
lokaler
Have: passes af præsten, da haven er mindre
end 1000 m2.
Husorden:
- jævnlig støvsugning omkring
ventilationsventiler.
- jævnlig skiftning af filtre i ventilationsanlæg.
- rengøring under badekar – badekarrets side
kan afmonteres
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Ekstraordinært provstesyn - præsteboligen
Kollundvej 28, Lind
Sag: Syn Rind og Kollund (545) - Rind Sogn

Præsteboligen:
Pkt.1: Godkendt på syn til budget 2019 kr. 500.000.
Pkt.2: Afventer Finn Balles rapport vedr.
indeklimaet.

Ekstraordinært provstesyn - præsteboligen
Kollundvej 28, Lind
2018.02.28 Ekstraordinært provstesyn tirsdag
den 6. marts kl. 8 - 9 i præsteboligen
Kollundvej 28, Lind.

Ekstraordinært provstesyn præsteboligen i Lind
- den 6. marts 2018
2018.03.06 Ekstraordinært provstesyn i
præsteboligen Kollundvej 28, Lind.
1) Renovering af taget, se MR eget syn – incl
skiftning af træværk + efterisolering; tætning af
diverse huller for indtrængning af husmår.
Ansøgning til PU
(Fra menighedsrådets synsrapport februar 2018:
Udskiftning af tegltag. Stenene revner i stort
Referat,20-03-2018

Side: 8

Mødepunkt

Beslutning

antal hvert år. Undertaget er ”smuldret” og
revnet. Stor risiko for indtrængning af vand i
loftsrummet/boligen. kr. 450.000,Udskiftning af gavlbeklædning på de resterende
3 gavle på huset. Beklædningen er partielt
råddent. De første 2 gavle blev skiftet i 2016
(PU-penge) kr. 45.000,-)
Vedr. indeklimaet:
2) Problematisk indeklima – nye vinduer uden
udluftningsventiler monteret i 2013 –
Fugt i badeværelset – sorte pletter på gipsplade
på loftet i badeværelset - – i år isat fugtstyret
ventilator på badeværelset.
Overvejelser: ventilationsanlæg i huset; opsætte
dataloggere i en periode til måling af
temperatur og luftfugtighed;
Handlingsplan:
1. dataloggere monteres – ved Finn Balle.
Sidder i minimum 14 dage.
Gipsplader på badeværelset (og gæsteværelset)
undersøges – Finn Balle
Dampspærre på badeværelset undersøges –
Finn Balle
2. data behandles af Finn Balle. Herefter
forelægger Finn Balle en udtalelse på en
handling – inden påske i år. Tilbagesvar skal
også rumme en overvejelse på evt. forekomst af
skimmelspore
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Tilbygning til graver-/mandskabshus,
etablering af vaskeplads og udskiftning af
hegn ved materielgård.
Sag: Assing - Tilbygning til graverbygning ved
Assing kirkegård (995) - Assing Sogn

Tilbygning til graver-/mandskabshus, etablering
af vaskeplads og udskiftning af hegn ved
materielgård.
2018.03.13 Assing menighedsråd indsender på
baggrund af afholdt provstesyn materiale
vedrørende tilbygning til graverbygningen.
På provstesynet blev det påtalt, at der er for lidt
plads i graverbygningen, og at der er
arbejdsmiljømæssige hensyn, der ikke er taget
højde for.
Overslag vedr. tilbygning til graverbygning på
45 m2 kr. 304.375,- inkl. moms
Udskiftning af porte og døre i eksisterende
bygning kr. 60.750,- incl. moms
Etablering af godkendt vaskeplads kr. 52.500,incl. moms
Referat,20-03-2018

Provstiudvalget anerkender projektet.
Provenuet fra salg af tidligere præstebolig må
anvendes til finansiering af tilbygning til
graverbygningen m.v., og restbeløbet til
ekstraordinært afdrag på stiftsmiddellån oprettet i
forbindelse med opførelse af ny præstebolig.
Provst Kirsten Thyssen kontakter Assing
menighedsråd vedrørende salg af tidligere
præstebolig.

Side: 9

Mødepunkt

Beslutning

Etablering af nyt stakit kr. 105.625,- inkl.
moms.
Samlet prisoverslag kr. 523.250,- inkl. moms
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Sdr. Felding - Ansøgning om overflytning af
midler fra ikke udført synsarbejde
Sag: Syn Sdr. Felding (554) - Sønder Felding
Sogn

Provstiudvalget godkender overførsel af kr. 60.000
og kr. 192.000 fra andet godkendt synsarbejde på
budget 2017 til brug nu ved reparation af
kirkediget.
Restbeløbet til kirkedigeprojektet kr. 29.000,bevilges på budget 2019.

Sdr. Felding - Ansøgning om overflytning af
midler fra ikke udført synsarbejde
2018.03.12 Sdr. Felding menighedsråd ansøger
om ændret anvendelse af bevilgede midler til
synsarbejde på budget 2017.
Afrensning af tårn kr. 60.000,Øvrige synsarbejder på tårn kr. 192.000,-.
Arbejdet er ikke umiddelbart påtrængende,
hvorfor MR ansøger PU om at få overflyttet
midler til brug til kirkediget.
Bevilget til budget 2016:
Udskiftning af fuger på kirketårn kr. 50.000,- .
Laves i 2018 sammen med rep. af kirkediget Bevilget 2017 kr. 90.000,-.
Tilbud på fugning af sydlige kirkemur og
reparation af hele kirkediget inkl. moms kr.
421.125,Bevilget tidligere til arbejdet kr. 140.000,-.
Difference kr. 281.125,-.
Bevilgede beløb som ønskes anvendt til
kirkedigeprojektet i alt kr. 252.000,-.
Manglende beløb til projektet kr. 29.125,-.
Sdr. Felding menighedsråd ansøger om
bevilling af restbeløbet kr. 29.125,- +
ændret anvendelse af bevilgede midler til
synsarbejde på budget 2017 i alt kr. 252.000,-.
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Det bindende stiftsbidrag for 2019
Sag: Det bindende stiftsbidrag (537)

Provstiudvalget orienteret.

Det bindende stiftsbidrag for 2019
2018.02.28 Det bindende stiftsbidrag for 2019.
Referat,20-03-2018
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Mødepunkt

Beslutning

Viborg Stiftsråd vedtog på Stiftsrådsmødet den
28. februar 2018 at forhøje Det bindende
Stiftssbidrag fra 0,5% til 0,6%, svarende til kr.
3.000.000,00, hvilket svarer til det, der er
budget til.
Det bindende Stiftsbidrag 2019 for Viborg Stift
Bidragsprocenten for 2019 fastsættes til 0,6%
Herning Nordre Provsti kr. 296.022
Herning Søndre Provsti kr. 296.022
I alt kr. 592.044 - (en stigning på kr. 109.044 i
forhold til 2018)
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Fastsættelse af rentesatser for 2019
Sag: Stiftsråd (økonomiudvalg) (541)

Provstiudvalget orienteret.

Fastsættelse af rentesatser for 2019
Fastsættelse af rentesatser for 2018
2018.02.28: Fastsættelse af rentesatser for
2019.
Stiftsrådet besluttede på sit møde den 28.
februar 2018 at:
indlånsrenten i 2019 er 1,25%
udlånsrenten i 2019 er 2,0%.
Oversigt over ind- og udlånsrenten fra budget
2012 til budget 2019
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Konflikt?
Sag: Provstikontoret (517)

Provstiudvalget orienteret.

Konflikt?
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Invitation til Fælles Visions- og
Inspirationsdag onsdag den 25. april 2018 kl.
16 - 21.
Sag: Provstiudvalget (471)

Jens Martin Christensen, Poul Nissen, Poul Bech,
Knud Erik Hansen, Alex Dahl Nielsen, Asger
Korsholm og Kirsten Thyssen deltager.
Afventer tilbagemelding fra Anne Marie S.
Nørgaard og Ejvind Dahl.

Invitation til Fælles Visions- og Inspirationsdag
onsdag den 25. april 2018 kl. 16 - 21.
Viborg Stiftsråd inviterer til Fælles Visions- og
Inspirationsdag for provstiudvalg, provster og
Viborg Stiftsråd - onsdag den 25. april 2018 fra
kl. 16.00 - 21.00.
Sognegården i Viborg (ved siden af Viborg
Domkirke)
Sidste frist for tilmelding er fredag den 20. april
2018 kl. 12.00.
21

Oplæg om HR funktionen og beslutning om

Referat,20-03-2018

Provstiudvalget anerkender behovet og vil gerne
Side: 11

Mødepunkt
evt. udvidelse af HR-funktionen
Sag: HR-samarbejdet (601)
Oplæg om HR funktionen og beslutning om
evt. udvidelse af HR-funktionen
På workshop den 25.1.2018 blev HRfunktionen i Herning og Ikast-Brande
Provstierne drøftet ud fra den nuværende
situation for at finde et fælles billede og
sammen frembringe et oplæg til løsning og
handlemuligheder på aktuelle behov og
fremtidige udfordringer i forhold til
menighedsrådenes ansvar som arbejdsgivere.

Beslutning
udvide HR-funktionen ved ansættelse af en
provstisekretær, som kan hjælpe menighedsrådene
med administrationsopgaver vedrørende personale.
Derudover skal vedkommende have ansvar for
journalisering og administration vedrørende diverse
opgaver med præster.
Stilling på 22 timer pr. uge fra 1. september 2018.
Ansættelsesudvalg: Poul Nissen, Poul Bech,
Kirsten Lund og Kirsten Thyssen.

2018.03.15: Oplæg om HR-rollen med 2 bilag
til behandling på PU-møde i Herning den 20.
marts 2018

22

Eventuelt

Referat,20-03-2018

Provstiudvalgsmødet den 6. november 2018 er
flyttet til torsdag den 8. november 2018.

Side: 12

Orientering
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Vedr. ansættelse af ny provst - Herning
Nordre Provsti
Sag: Herning Nordre Provsti - Ny provst (981)

Afskedsreception i Hedeagerkirkens lokaler ændret
til torsdag den 21. juni 2018 kl. 15 - 17.

Vedr. ansættelse af ny provst - Herning Nordre
Provsti
Møde med konsulent Ole Kamp mandag den
12. februar 2018 kl. 15.30.
Stillingsopslag 10. april 2018.
Orienteringsmøde 15. maj kl. 17 i Herning.
Udtalemøde 30. maj kl. 17 i Herning - fælles
formøde PU og MR
Forventet ansættelse 15. september 2018
Konsulentbistand godkendt.
Afskedsreception i Hedeagerkirken lokaler
fredag den 22. juni 2018 kl 15 - 17.
2018.03.13 Dato for afskedsreception for Asger
Grove Korsholm (sendt til Biskoppen, Viborg
Stift og provster)
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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.
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Orienteringspunkt til PU-møder (
Skoletjenesten)
Sag: Provstiudvalget (471)

Provstiudvalget orienteret.
Kirsten Thyssen møde med Preben Siggaard fredag
den 13. april 2018 og ekstra tildeling af midler til
skole-kirke samarbejdet.

Orienteringspunkt til PU-møder (
Skoletjenesten)

Afbud fra Ejvind Dahl, Anne Marie Søe Nørgaard
Referat godkendt:
Kirsten Thyssen, Asger Grove Korsholm, Alex Dahl Nielsen, Poul Bech, Poul Nissen, Knud Erik Hansen,
Jens Martin Christensen

Referat,20-03-2018
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