
Referat
Herning Nordre Provsti – Møder

PU-møde 16. august 2022 - d. 16-08-2022 kl. 15:30 til 18:00

Deltagere: Kirsten Braad Thyssen, Carsten Hoffmann, Johannes Jespersen, Lars Staunstrup Jensen, Jens
Christian Troelsen, John Egebjerg-Johansen, Ejvind Dahl, Brian Krüger Iversen
Afbud: Poul Rosenvinge Nissen

 

Mødepunkt Referat

1 - Kirke til Kirke (beslutningspunkt)

Der skal vælges en ny repræsentant fra PU samt en
ny repræsentant fra Herning Nordre provsti til Kirke
til Kirke.
 
Få mere information om Kirke til Kirke på
hjemmesiden:
https://www.kirketilkirke.dk 

PU kom med forslag til emner fra Herning Nordre
provsti til udvalget. 
 
Der følges op til næste PU-møde.

3 - Studsgård / Budget 2023. Finansieringsplan for
renovering af Studsgård Kirke (beslutningspunkt)

Den økonomiske ramme til indvendig renovering af
Studsgård Kirke lyder på kr. 1.800.000. Renoveringen
er endnu ikke påbegyndt.
 
Finansiering:
Samlet økonomisk ramme:            kr. 1.800.000
Givet på budget 2021:                     kr.   -150.000
Givet på budget 2022, renter:       kr.      -23.175
Givet på budget 2022, afdrag:       kr.   -600.000
Manglende finansiering:                 kr. 1.026.825
 
PU skal beslutte finansiering af restbeløbet på kr.
1.026.825 i forbindelse med budget 2023.
 
Derudover har PU godkendt kr. 750.000 til
udskiftning af den primære varmekilde i Studsgård
Kirke. Beløbet er givet på budget 2022.
 
Der er vedlagt forslag til restfinansiering.

Sager:
Byggesag - Studsgård - Indvendig renovering af

PU har besluttet, at MR skal flytte de renter, som MR
modtager på budget 2022 på kr. 23.175 fra drift til
anlægsprojektet "Indvending renovering af
Studsgård Kirke".
 
PU har besluttet at restbeløbet til indvendig
renovering af Studsgård Kirke på kr. 1.026.825
finansieres med optagelse af et 1-årig Stiftsmiddellån
med første afdrag i juni 2023.
 
Renter og afdrag til betaling af ovenstående
Stiftsmiddellån vil fremgå af den endelige udmelding
af ligning til budget 2023, som MR vil modtage inden
den 15.09.2022.

https://www.kirketilkirke.dk/
https://www.kirketilkirke.dk


Studsgård Kirke - Herning Nordre (2020 - 25021)

Bilag:
Finansiering af renovering af Studsgård Kirke

4 - Høring over lov om ændring af lov om MR, lov
om folkekirkens økonomi og lov om forsøg i
folkekirken (beslutningspunkt)

KM har udsendt høring over lov om ændring af lov
om MR, lov om folkekirkens økonomi og lov om
forsøg i folkekirken.
 
Høringsfristen er den 18.08.2022. 

Sager:
Høring - 2022 - Høringsproces om ændring af Lov om
folkekirkens økonomi - Herning Nordre (2022 -
20279)
Høring - 2022 - Høringsproces om ændring af Lov om
folkekirkens økonomi - Herning Nordre (2022 -
20279)

Bilag:
VS Høringsproces om ændring af Lov om folkekirkens
økonomi, Høringsbrev vedr. lov om ændring af lov
om menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi og
lov om forsøg i folkekirken, Udkast til lovforslag til
høring 7. juli

PU imødekommer en stor del af lovforslagets
indhold. Dog indstiller PU til følgende:
 
- at KM ophæver ansøgning om dispensation til KM,
når et PU ønsker at ansætte en medarbejder, der
ikke er omfattet af de overenskomstmæssige
organisationsaftaler.
 
- at det maksimale stiftsbidrag ikke hæves fra 1% til
2% men i stedet til maksimalt 1,5%

5 - PU / Provstiudvalgets målsætning for udgifter og
ligning (beslutningspunkt)

Fastsættelse af PU´s målsætning for udgifter og
ligning.
 
Bilag med sidste års målsætninger vedlagt.
 

Sager:
PU 2022 - Målsætning for udgifter og ligning 2022 -
Herning Nordre (2022 - 23712)

Bilag:
Provstiudvalgets målsætning for udgifter og ligning.
Fra budgetsamråd 2021

PU har besluttet følgende målsætning for udgifter og
ligning et i flerårigt perspektiv:
 
- Sikre gode rammer og vilkår for kirkens liv og vækst
i sognene - gudstjeneste, undervisning, diakoni,
mission, forvaltning
 
- I samarbejde med MR løfte opgaven vedr. grøn
omstilling
 
- Hurtig afvikling af lån
 
- Sørge for at fællesskabet af MR kan bære de
opgaver, som det enkelte MR ikke selv kan bære ved
fx. større anlæg (langtidsplanlægning)
 
- Have øje for samarbejdsmuligheder af hensyn til
bedst mulig brug af ressourcer og opnå gode
stillinger og godt arbejdsmiljø
 
- Hjælpe MR i at løfte opgaven som arbejdsgiver



 
- Hjælpe MR i forbindelse med større renoverings- og
anlægsopgaver

6 - Evt.

 

Den nye provst i Herning Søndre provsti - Brian
Krüger Iversen - skal kreeres i Viborg Domkirke den
01.10.2022 kl. 11.00. 

7 - Hedeager MR / Indflytningssyn Schubertsvej 1,
Herning (orienteringspunkt)

Torsdag den 13.10.2022 kl. 14.00 afholdes der
indflytningssyn i den nye præstebolig i Hedeager
sogn beliggende på Schubertsvej 1 i Herning.
 
Hvem fra PU kan deltage i indflytningssynet? 

Sager:
Tjenestebolig - Hedeager - Schubertsvej 1 -
Indflytningssyn den 13. oktober 2022 - Herning
Søndre (2022 - 23492)

Bilag:
Indflytningssyn Schubertsvej 1

Johannes Jespersen og Poul Nissen fra PU deltager i
indflytningssynet. 

8 - Aulum MR / Projekt vedr. klokkespil i Aulum
Kirke (orienteringspunkt)

Aulum MR har indsendt projekt vedr. etablering af
klokkespil i Aulum Kirke. Projektet er videresendt til
Viborg Stift til godkendelse. 

Sager:
Herning Nordre Provsti - Byggesag - Aulum Kirke -
Aulum Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 -
21553)
Herning Nordre Provsti - Byggesag - Aulum Kirke -
Aulum Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 -
21553)

Bilag:
Indstilling, Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Orientering om
konsulenthøring

Taget til efterretning. 

9 - Ørre-Sinding MR / Godkendelse af projekt vedr.
omlægning af tag på Ørre Kirke (orienteringspunkt)

Orienteret.



Viborg Stift har godkendt det indsendte projekt vedr.
omlægning af taget på Ørre Kirkes våbenhus. 

Sager:
Herning Nordre Provsti - Byggesag - Ørre kirke - Ørre-
Sinding Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 -
18101)

Bilag:
Til Ørre-Sinding MR, Herning Nordre PU, omlægning
af tag på våbenhuset, Ørre Kirke, 20220628_KBI
Udtalelse_Omlægning af våbenhus tag, Ørre kirke
nyt våbenhustag, Ørre_NM22-09990

10 - Afskedsreception for provst Kirsten Thyssen
(orienteringspunkt)

Er der to PU-medlemmer, der har mulighed for at
hjælpe med oprydningen efter afskedsreception for
provst Kirsten Thyssen, som afholdes fredag den
09.09.2022 fra kl. 15.00 til 17.00?

Flere PU-medlemmer hjælper med
oprydningen efter afskedsreceptionen. 

11 - Provstiudvalgskonference den 01.10.2022
(orienteringspunkt)

Landsforeningen af MR har sendt orientering om
datoen for provstiudvalgskonferencen, som i år
foregår den 01.10.2022 i Odense.
 
Yderligere information om konference modtages
senere. 

Sager:
Provstiudvalg - Konference 2022 - Herning Nordre
(2022 - 21682)

Bilag:
Årets provstiudvalgskonference - Sæt kryds i
kalenderen

Orienteret.

12 - Kirke til Kirke (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

13 - FKG (orienteringspunkt)

 

Orienteret.
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Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre
Provsti)

Carsten Hoffmann (Herning Nordre
Provsti)

Johannes Jespersen Lars Staunstrup Jensen

Jens Christian Troelsen John Egebjerg-Johansen

Ejvind Dahl Brian Krüger Iversen
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