
Referat
Herning Søndre Provsti – Møder

PU-møde den 18. august 2020 - d. 18-08-2020 kl. 15:30 til 23:59

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Rind/Kollund MR - Ansøgning om 5% midler til
rensning af stole samt knæfald (beslutningspunkt)

Rind/Kollund MR søger om 5% midler på kr.
24.152,95 til dækning af udgifter i forbindelse
med rensning og imprægnering af knæfald og stole i
Lind Sognehus kirkesal samt mødestole i foyer og på
præstekontor. 
 
Forventet frie midler pr. 31.12.2020: ca kr. 107.000.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Rind-Kollund - Rensning af
stole i Lind Sognehus samt knæfald i kirken - Herning
Søndre (2020 - 19841)
Ansøgning 5% midler - Rind-Kollund - Rensning af
stole i Lind Sognehus samt knæfald i kirken - Herning
Søndre (2020 - 19841)

Bilag:
TELEFONnotat med regnskabsfører Lars Rasmussen,
Kvartalsregnskab pr. 31052020, Ansøgningskema 5 %
midler stolerens., Faktura_86

PU kan ikke godkende en 5% bevilling, da det ikke er
et akut opstået problem. Rind/Kollund MR må
dække udgiften via kirkekassens frie midler. 

2 - Gjellerup MR - Ansøgning om 5% midler til køb
af streaming anlæg (beslutningspunkt)

Gjellerup MR søger om 5% midler på kr. 63.000 til
dækning af køb af streaming anlæg til brug i flere
situationer. Ønsket er blevet akut pga. følgende
forhold:
 
- Manglende gudstjeneste på byens plejehjem siden
marts måned pga. Covid19. Det ønskes at streame
søndagens gudstjeneste til byens plejehjem, hvilket
også er et ønske fra plejehjemmet.

PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 63.000 til
et streaminganlæg. Hvis det viser sig, at der er et
overskud fra tilbygningen til Kirkeladen, skal udgiften
helt eller delvis dækkes af dette overskud. 
 
Poul Nissen forlod mødet under dette punkt.



- Konfirmationer er udskudt til sidst i august måned.
Pga. Covid19 må hver konfirmand kun have 4-5
gæster med i kirken.
- Begrænset deltagelse ved begravelser og
bryllupper pga. Covid19.
- Generelt fyldt kirke ved søndagens højmesser pga.
begrænset pladser pga. Covid19.
 
Gjellerup er i gang med en tilbygning til Kirkeladen.
Hvis det viser sig, at der er et overskud på den
bevilgede økonomi til dette projekt, ønsker Gjellerup
MR i stedet at bruge overskuddet til hel eller delvis
dækning af udgiften.
 
Gjellerup MR har ikke indhentet to tilbud, da de
gerne vil have systemet kombineret med det
systemet i den nye tilbygning.
 
Forventet frie midler pr. 31.12.2020: ca. kr. 75.000.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Gjellerup - Køb af streaming
anlæg - Evt. brug af overskydende midler fra
tilbygning til Kirkeladen - Herning Søndre (2020 -
22681)
Ansøgning 5% midler - Gjellerup - Køb af streaming
anlæg - Evt. brug af overskydende midler fra
tilbygning til Kirkeladen - Herning Søndre (2020 -
22681)

Bilag:
Ansøgning - til provstiudvalget, Live YouTube,
200812 ansøgning vedr live-stream

3 - PUK-kassen - Nyt foreløbig budget for 2021
(beslutningspunkt)

Nyt foreløbig budget 2021 for PUK-kassen til
godkendelse i PU.
 
Rettelserne i forhold til det tidligere godkendte
foreløbige budget for 2021 er følgende:
 
Ligningen (formål 1000) justeret, da der først bliver
ansat en HR-konsulent pr. 01.12.2020 samt med
nedenstående.
Folkekirkens Familiestøtte (formål 6115) er
opjusteret med kr. 530.000 til opnormering af
koordinator i Folkekirkens Familiestøtte.
Afregning af feriemidler til feriefonden (formål 7900)
afsat kr. 123.568.
 

PU godkender det foreløbige budget 2021 for PUK-
kassen afleveret med følgende stempel:
 
Herning Nordre og Herning Søndre Provstiudvalg,
CVR-nr. 21222542, Budget 2021, Bidrag budget
afleveret d. 11-08-2020 11:24 



Ændringerne er markeret med grønt i den vedlagte
forklaringsoversigt.  

Sager:
Budget 2021 - Diverse inkl. PUK-kassen - Herning
Nordre og Herning Søndre (2020 - 3634)
Budget 2021 - Diverse inkl. PUK-kassen - Herning
Nordre og Herning Søndre (2020 - 3634)

Bilag:
Aktdokument, NY Forklaringer til budget 2021 for
PUK-kassen, NYT foreløbig budget 2021 for PUK-
kassen

4 - Budget 2021 - Behandling af fordeling af
kirkeskatten (beslutningspunkt)

Der henvises til PU-mødet den 23. juni, hvor alle
foreløbige budgetter med ønsker blev behandlet.
Der er ikke kommet yderligere ønsker fra
menighedsrådene til budget 2021.
 
Herning Kommune har meldt ud, at den kirkelige
ligning i Herning Kommune i 2021 lyder på kr.
122.719.489 mod kr. 121.368.060 i 2020.
 
Landskirkeskatten inkl. ekstra udgifter til
tjenestemandspensionen i 2021 lyder på kr.
-19.729.556 mod kr. 18.176.030.
 
PUK-kassens ligning til budget 2021 lyder på kr.
-3.947.598, hvis budgettet bliver godkendt på dette
PU-møde.
 
Provstikontoret foreslår kr. -4.200.000 til 5% puljen
på budget 2021 (samme beløb som i 2020).
 
Derudover foreslår provstikontoret følgende:
 
- At alle MR får tildelt det beløb, som de har oplyst i
deres årsregnskab for 2019 til afregning af
feriemidler til feriefonden tillagt 2%.
 
- At det tidligere 7-årige lån til ny præstebolig
i Rind/Kollund på kr. 3.500.000 ændres til et 1-årig
lån på kr. 3.500.000, som afvikles i budgetåret 2021.
 
- At Simmelkær MR får kr. -1.964.286 til udbetaling
af gæld i Viborg Stift (renovering af Simmelkær
kirke).
 
- At Sønder Felding MR får kr. -591.808 til udbetaling

PU godkender forslagene i dagsorden under punkt
4. 



af gæld i Viborg Stift (renovering af præstebolig).
 
- At Assing MR får kr. -1.406.250 til udbetaling af
gæld i Viborg Stift (renovering af præstebolig).
 
Der vedhæftes bilag som synliggør fordelingen af
den kirkelige ligning. Bilagene vil være udskrevet til
omdeling på PU-mødet den 18.08.2020.
 

Sager:
Budget 2021 - Diverse inkl. PUK-kassen - Herning
Nordre og Herning Søndre (2020 - 3634)
Budget 2021 - Diverse inkl. PUK-kassen - Herning
Nordre og Herning Søndre (2020 - 3634)
Budget 2021 - Diverse inkl. PUK-kassen - Herning
Nordre og Herning Søndre (2020 - 3634)

Bilag:
Skema udregning af renset ligningsbeløb 2021 - 9.
udgave, GÆLDENDE Kirkeskat 2021 Herning
Kommune til fordeling, Budget 2021 - SAMLET
oversigt over midler NY AUGUST 2020

5 - PUK-Kassen - 2. kvartalsrapport 2020
(beslutningspunkt)

PUK-kassens 2. kvartalsrapport 2020 til godkendelse
af PU. 

Sager:
PUK-Kassen 2020 - Herning Søndre (2019 - 38186)
PUK-Kassen 2020 - Herning Søndre (2019 - 38186)

Bilag:
Forklaring til 2. kvartalsrapport 2020, PUK-kassen 2.
Kvartalsrapport 2020

PU godkender PUK-kassens 2. kvartalsrapport for
2020. 

6 - Ny regnskabsinstruks for provstiudvalget
(beslutningspunkt)

Ny regnskabsinstruks til godkendelse i PU. 

Sager:
Regnskabsinstruks 2020 - For Herning Nordre og
Herning Søndre Provstier - Herning Søndre (2020 -
22112)

Bilag:
NY Regnskabsinstruks folkekirkens lokale kasser
2020

PU godkender regnskabsinstruksen.



7 - Vedtægt for regnskabsfører for provstiudvalget
(beslutningspunkt)

Vedtægt for regnskabsfører til godkendelse i PU. 

Sager:
Vedtægt 2020 - For regnskabsfører på
provstikontoret - Herning Søndre (2020 - 22113)

Bilag:
Vedtægt for regnskabsfører 2020

PU godkender vedtægten for regnskabsfører. 

8 - Eventuelt

 

 

9 - Herning MR / Høring vedr. forslag til
lokalplansændringer ifm. det gamle sygehus i
Herning midtby (orienteringspunkt)

Dette er et orienteringspunkt, da provsterne har
taget en formands beslutning pga.
tidsfristen. Provsterne har ingen bemærkninger til
høringen.

Sager:
Høring - Herning - Ny lokalplan for Gl. Landevej samt
Møllegade, Overgade og Skolegade - Herning Søndre
(2020 - 10574)
Høring - Herning - Ny lokalplan for Gl. Landevej samt
Møllegade, Overgade og Skolegade - Herning Søndre
(2020 - 10574)

Bilag:
Aktdokument, Svarbrev vedr. Herning

Taget til efterretning. 

10 - Gullestrup MR / Høring vedr. forslag for
lokalplan (orienteringspunkt)

Dette er et orienteringspunkt, da provsterne har
taget en formands beslutning pga.
tidsfristen. Provsterne har ingen bemærkninger til
høringen.

Sager:
Høring - Gullestrup - Anmodning om bemærkninger
vedr. lokalplanforslag 15.C2.3 - Herning Søndre
(2020 - 22003)

Taget til efterretning.



Høring - Gullestrup - Anmodning om bemærkninger
vedr. lokalplanforslag 15.C2.3 - Herning Søndre
(2020 - 22003)

Bilag:
Aktdokument, Message, Svarbrev vedr. Gullestrup

11 - HR (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

12 - Skoletjenesten (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

13 - Folkekirkens Familiestøtte (orienteringspunkt)

 

Orienteret.
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Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre
Provstiudvalg)

Carsten Hoffmann (Herning Søndre
Provstiudvalg)

Knud Erik Lundtofte Hansen Poul Ole Højgaard Bech

Anne Marie Søe Nørgaard (Herning
Søndre Provstiudvalg)

Alex Dahl Nielsen (Herning Søndre
Provstiudvalg)

Jens Martin Christensen (Herning Søndre
Provstiudvalg)

Ejvind Dahl

Poul Rosenvinge Nissen
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