
Referat
Herning Søndre Provsti – Møder

PU møde 22. maj 2018 d. 22-05-2018, 15:30, 

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

Kommentarer:
 

1 - Hedeager ansøgning om 5% bevilling til udforudsete udgifter vedr. præsteboligen 
Behandlede sager: 
Hedeager - 5% bevilling - ekstra udgifter vedr. præsteboligen (2018 - 6058)

Bilag: Aktdokument 
Beskrivelse:
Hedeager sogns menighedsråd ansøger om en ekstra bevilling på kr. 95.338,- til dækning af uforudsete
udgifter i forbindelse med præsteboligen, indretning af præstekontoret ved kirken og anskaffelse
af robotplæneklipper.
Menighedsrådet er pålagt at passe haven ved præsteboligen, da grunden er over 1000 m2  

Referat:
Provstiudvalgets beslutning:
 
Bevilget kr. 95.000,-

2 - Ansøgning fra Sdr. Felding om 5% midler - Plæneklipper til kirkegården 
Behandlede sager: 
Sdr. Felding - 5% ansøgning - Plæneklipper til kirkegården (2018 - 10773)

Bilag: Ansøgning plæneklipper, Faktura 312946 Herborg 
Beskrivelse:
Sdr. Felding menighedsråd ansøger om en ekstra bevilling på kr. 22.749,- af 5% midlerne til dækning
af udgifterne til køb af en ny plæneklipper til kirkegården.
Kirkegårdens plæneklipper gik i stykker i foråret og er forsøgt repareret, men det virkede kun kort tid. Der er
derfor indkøbt en ny lidt mindre plæneklipper til brug på kirkegården.
 

Referat:
 
Provstiudvalgets beslutning:
 
Bevilget kr. 22.000,-  (være opmærksom på mulighed for delmoms)
 

3 - Overslag over udgifter vedr. synarbejder ifølge synsrapport - Gjellerup - Nyt tag på
præsteboligen Kirkebyvej 14, Gjellerup 
Behandlede sager: 



Gjellerup - pæsteboligen Kirkebyvej 14, Gjellerup (2018 - 5598)

Bilag: Aktdokument, Overslag - nyt tag præstebolig 
Beskrivelse:
Gjellerup menighedsråd indsender jf. indsendt synsrapport marts 2018 overslag over udgifterne til
udskiftning af tag på præsteboligen Kirkebyvej 14, Gjellerup. Anslået pris kr. 550.000,-.
Uddrag fra menighedsrådets indsendte synsrapport:
Præstebolig vedligeholdelsesstand: Generelt god stand - dog må der, inden for overskuelig tid, påregnes nyt
tag, idet undertaget er opslidt. Overslag på vej.
 

Referat:
Provstiudvalgets beslutning:
 
Afventer budgetbehandling og endelig rammeudmelding for budget 2019.

4 - Skt. Johannes sogn - anden anvendelse af rentebeløb tildelt på budget 2017 
Behandlede sager: 
Sct. Johannes sogn - ansøgning om anden anvendelse af tildelt rentebeløb på budget 2017 (2018
- 10936)

Bilag: Ansøgning, Forlig 
Beskrivelse:
Sct. Johannes sogns menighedsråd ansøger om at måtte anvende kr. 111.588,- til anden uforudset ekstra
udgift. Beløbet blev afsat på budget 2017 til dækning af renteudgifter i forbindelse med optagelse af
stiftsmiddellån vedrørende renovering af kirken.
Stiftsmiddellånet blev først hjemtaget i sidste halvdel af 2017, og renteudgiften har derfor ikke været så høj
som den tildelte ligning.
 
 

Referat:
 
Provstiudvalgets beslutning:
 
Godkendt.

5 - Hedeager sogns menighedsråd - anden anvendelse af penge afsat på budget 2018 
Behandlede sager: 
Hedeager sogns menighedsråd - Herning Søndre Provsti (2018 - 10774)

Bilag: Aktdokument 
Beskrivelse:
Hedeager sogns menighedsråd ansøger om at måtte anvende kr. 12.000,- afsat på budget 2018 til
renovering af toiletter.
Beløbet søges anvendt til fjernelse af træer.  
 
 

Referat:
Provstiudvalgets beslutning:
Godkendt.



6 - Ophævelse af bopælspligt Bellisvej 35, Herning 
Behandlede sager: 
Nedlæggelse af boligpligt på sygehuspræstestillingen (2018 - 11276)

Bilag: Aktdokument, Brev om ophævelse af bopælspligt Bellisvej 
Beskrivelse:
Herning sogns menighedsråd ansøger om tilladelse til ophævelse af boligpligten vedrørende præsteboligen
Bellisvej 35, Herning.
På provstiudvalgsmødet den 17. april 2018 godkendte provstiudvalget menighedsrådets ønske om salg. 
 

Referat:
 
Provstiudvalgets beslutning:
 
Anbefales.
Herning sogns menighedsråds brev videresendes til Viborg Stift med provstiudvalgets bemærkning om at
sygehuspræstestillingen på sigt med stor sandsynlighed flyttes ud af Herning sogn, idet der bygges nyt
sygehus beliggende i Snejbjerg sogn med indvielse i 2020, og stillingen er fortsat uden boligpligt.
 

7 - Lydanlæg Kollund kirke, Rind-Kollund sogn, Herning Søndre Provsti 
Behandlede sager: 
Lydanlæg Kollund kirke, Rind-Kollund sogn, Herning Søndre Provsti (2018 - 11225)

Bilag: Aktdokument, Lydanlæg Kollund kirke - ansøgning, Lydanlæg - tilbud Hammerum El 
Beskrivelse:
Rind-Kollund menighedsråd ansøger om kr. 74.125,- til indkøb af komplet lydanlæg med højtalere,
teleslyngeforstærker og styring til Kollund kirke.
I forbindelse med renovering af Rind kirke fra 1. august 2018 og ca. 8 måneder frem, vil Kollund kirke skulle
benyttes til flere gudstjenester og kirkelige handlinger.  
 
 

Referat:
 
Provstiudvalgets beslutning:
 
Godkendt kr. 74.000,- på budget 2019.
Hvis Rind-Kollund menighedsråd mod forventning ikke selv kan finansiere indtil da, kan der ansøges om et
lån i 5% midlerne.
2. tilbud skal indhentes fra kirkekyndige firmaer.

8 - Sdr. Felding - ansøgning om salg af præstebolig og køb af grund til opførelse af ny
præstebolig 
Behandlede sager: 
Sdr. Felding og Troldhede præstebolig - Skolegade 13, Sdr. Felding - Sdr. Felding menighedsråd
(2018 - 4333)

Bilag: 20180501151245633, 20180515155001169 
Beskrivelse:
Sdr. Felding menighedsråd ansøger om tilladelse til salg af nuværende præstebolig Skolegade 13, Sdr.



Felding og køb af grund i Præsteskoven til opførelse af ny præstebolig - uden tjenstlige lokaler, da der er
fine forhold til sognepræsten i Sognehuset. Der ansøges ligeledes om lov til at benytte provstiets
bygningskyndige Finn Balle til rådgivning i opstarten af byggeprojektet.
Repræsentanter for Sdr. Felding og Troldhede menighedsråd har drøftet planerne i fællesskab og truffet
beslutningen.

Referat:
 
Provstiudvalgets beslutning:
 
På grund af mange anlægsprojekter og stigende driftsudgifter i sognene i årene fremover ser
provstiudvalget desværre ingen mulighed for at imødekomme menighedsrådets ønske om salg og nybyggeri
på nuværende tidspunkt.
Provsten vil invitere menighedsrådet til møde vedrørende fremtidig boligsituation for præsten inkl. diverse
besparelsesmuligheder på nuværende udgifter på præsteboligen.

9 - Provstisamarbejde om migranter og folkekirken 
Behandlede sager: 
Folkekirkens Migrantsamarbejde - Folkekirkens mellemkirkelige Råd (2018 - 7790)

Bilag: Aktdokument, Følgebrev, Introduktionsbrev til provstier 
Beskrivelse:
Mogens Kjær, Europa-medarbejder fra Folkekirkens Migrantsamarbejde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd
henvender sig for at spørge Provstiudvalget i Herning om deltagelse i etablering af et samarbejde mellem
provstier for at styrke det lokale, folkekirkelige arbejde med de farsitalende iranere og afghanere, og de
arabisktalende i Danmark.
Folkekirkens Migrantsamarbejde etableret i 2015 som en arbejdsgren under Folkekirkens mellemkirkelige
Råd har taget initiativ til at udvikle et provstisamarbejde, der med lokal forankring i folkekirkens provstier vil
kunne varetage funktionen.
Folkekirkens Asylsamarbejde tilbyder at danne ramme for den daglige tilrettelæggelse af arbejdet på
provstisamarbejdets vegne.
Budgettet er på godt 1 mio. De deltagende provstier ønskes at bidrage med op til kr. 75.000 årligt i 3 år. Det
endelige beløb afhænger af antallet af deltagende provstier.
Administrationen og det politiske ejerskab af provstisamarbejdet vil blive placeret i et af de deltagende
provstier, mens den arbejdsmæssige ledelse af de to medarbejdere, der som minimum ønskes ansat, vil
blive varetaget af Folkekirkens mellemkirkelige Råd.
Provstisamarbejdet vil blive stiftet på et møde tirsdag den 19. juni 2018 kl. 11-14 i Sct. Michaelis kirke i
Fredericia. Her vil der være nærmere information om projektet m.v.
Tilbagemelding skal ske til Mogens Kjær.

Referat:
 
Provstiudvalgets beslutning:
 
Nej til deltagelse.

10 - Vedr. PUK budget 2019 
Behandlede sager: 
PUK budget 2019 (2018 - 8780)

Bilag: Aktdokument, Vedr. PUK budget 2019, PUK budgetbidrag 2019 
Beskrivelse:



 Foreløbigt budgetbidrag vedr. PUK budget 2019
 
Stempel:
CVR-nr. 21222542, Budget 2019, Bidrag budget afleveret d. 02-05-2018 16:20
 

Referat:
 
Provstiudvalgets beslutning:
 
Godkendt.
 
Tilretninger foretages.
Punktet på igen på provstiudvalgsmødet den 19. juni.
 
Kvartalsrapport vedr. PUK 2018 vil pga. FLØS problemer blive en halvårsrapport til behandling efter 30. juni
2018
 

11 - FKG - Årsregnskab /årsrapport for 2017 med revisionsprotokollat 
Behandlede sager: 
FKG - Folkekirkens Kommunikations Gruppe (FKG) (2018 - 4115)

Bilag: Aktdokument, 20180425121342477, Aktdokument, Budget 2019 FKG 
Beskrivelse:
FKG 
Årsregnskab 2017 og budget 2019

Referat:
Provstiudvalgets beslutning:
 
Godkendt.
På PUK budget 2019 afsættes kr. 360.000,- til FKG.

12 - Bibeholdelse af stilling på 25 timer - Lone Toft Povlsgaard 
Behandlede sager: 
Ansættelse af nye provstisekretærer - Provstikontoret - herunder vedr. HR og ændringer i
ansættelser i øvrigt (2018 - 3807)

Bilag: Aktdokument 
Beskrivelse:
Provstisekretær Lone Toft Povlsgaard ønsker at bibeholde sin stilling på 25 timer om ugen.

Referat:
Provstiudvalgets beslutning:
 
 
Taget til efterretning.

13 - Eventuelt 
Behandlede sager: 



Bilag: 
Beskrivelse:
 
 
 

Referat:
Provstipræstekursus i uge 24.
 
Orienterende møde i Skarrild 23. maj 2018 vedr. præstestillingen i Skarrild, Karstoft, Ilderhede 

14 - Orienteringspunkt vedr. ansættelse af ny provst - Herning Nordre Provsti 
Behandlede sager: 
Ansættelse af ny provst - Herning Nordre Provsti (2018 - 3904)

Bilag: Aktdokument, Talepapir i fb med ansøger til provstestillingen 
Beskrivelse:
Vedr. ansættelse af ny provst - Herning Nordre
Provsti
 
 
Stillingsopslag 10. april 2018.
Orienteringsmøde 15. maj kl. 17 i Vildbjerg.
Udtalemøde 30. maj kl. 17 i Vildbjerg - fælles formøde PU og MR
 
Forventet ansættelse 15. september 2018
 
Afskedsreception i Hedeagerkirkens lokaler
torsdag den 21. juni 2018 kl 15 - 17.
 
 

Referat:
Provstiudvalget orienteret.

15 - Orienteringspunkt på PU-mødet den 22. maj 2018 vedr. FAR - Folkekirkens Arbejdsmiljø
Rådgivning 
Behandlede sager: 
FAR - Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning (2018 - 5764)

Bilag: Aktdokument, 180321_Om FAR ved Lotte Skands 
Beskrivelse:
Orienteringsmateriale fra Lotte Skands fra FAR - Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning.
FAR er en brancherettet, partsneutral arbejdsmiljørådgivning for de folkekirkelige arbejdspladser 
 

Referat:
Referat:
 
Ønsker ikke abonnement.

16 - Orienteringspunkt vedr. HR-arbejdet 



Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Referat:
 
Mail til Ikast-Brande om fornyelse af aftale. 

17 - Orienteringspunkt til PU-møder vedr. Skole-Kirke samarbejdet - Folkekirkens
skoletjeneste (FSVS) 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Referat:
 
Skole-Kirke arrangement i uge 22.

Herning Søndre Provsti – Møder - 22-05-2018, 15:30


