
Referat
Herning Nordre Provsti – Møder

PU-møde 8. november 2022 - d. 08-11-2022 kl. 15:30 til 18:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Snejbjerg MR / Ansøgning om 5% midler til ny
hjemmeside (beslutningspunkt)

Snejbjerg MR søger om 5% midler på kr. 45.550 til
etablering af ny hjemmeside samt nyt
kalendersystem i pastoratet. 

Sager:
Ansøgning 5% midler - Snejbjerg - Ny hjemmeside og
fælles kalenderstyring i pastoratet - Herning Nordre
(2022 - 31096)

Bilag:
Scan fra Snejbjerg kirke

PU godkender en 5% bevilling på kr. 45.550 til
etablering af ny hjemmeside og kalendersystem i
pastoratet. 

2 - Hodsager MR / Ansøgning om 5% midler til
stormskade på kirketårn (beslutningspunkt)

Hodsager MR søger om 5% midler på kr. 7.751 til
dækning af udgifter i forbindelse med stormskade på
Hodsager Kirkes tårn. 

Sager:
Ansøgning 5% midler - Hodsager - Stormskade på
kirketårnet på Hodsager Kirke - Herning Nordre
(2022 - 30496)

Bilag:
doc04220320221004103954

PU godkender en 5% bevilling på kr. 7.751 til
dækning af udgifter i forbindelse med stormskade på
kirketårnet. 

3 - Sunds MR / Ansøgning om flytning af midler fra
anlæg til drift (beslutningspunkt)

Sunds MR har på budget 2022 fået kr. 100.000 på
anlæg til renovering af præstegårdshaven,

PU godkender, at Sunds MR må flytte
anlægsbevillingen til renovering af
præstegårdshaven på kr. 100.000 fra anlæg til drift.
 
Beløbet skal dække udgifter i forbindelse med



Strandvejen 1, 7451 Sunds.
 
Da MR har solgt præsteboligen beliggende
på Strandvejen 1, søger MR om at de må flytte de kr.
100.000 fra anlæg til drift til dækning af diverse
ekstra udgifter i indeværende regnskabsår.
 
Arbejdsbilag vedlagt.

Sager:
Flytning af midler fra anlæg til drift - Sunds - Flytning
af kr. 100.000 fra anlæg til drift - Herning Nordre
(2022 - 32858)
Budget 2022 - Sunds - Herning Nordre (2021 - 4119)
Flytning af midler fra anlæg til drift - Sunds - Flytning
af kr. 100.000 fra anlæg til drift - Herning Nordre
(2022 - 32858)

Bilag:
Anmodning om overførsel af ligningsmidler fra
anlæg til drift, Delreferat fra møde BUDGET 2022 PU-
møde 28. juni 2021 kl. 8.00, Arbejdsbilag Sunds.
Vedr. flytning af midler fra anlæg til drift til dækning
af ekstra store driftsudgifter

fældning af træer på Sunds Kirkegård samt udgifter
til fejring af Sunds Kirkes 125 års jubilæum.
 
Er der penge i overskud, skal midlerne bruges på
dækning af den ekstra udgift til el i indeværende
regnskabsår.

4 - Haunstrup MR / Projekt vedr. indvendig
renovering af Haunstrup Kirke (beslutningspunkt)

Haunstrup MR har indsendt projekt vedr. indvendig
renovering af Haunstrup Kirke til godkendelse i
Viborg Stift via PU. Af projektet fremgår det, at den
samlede udgift til projektet lyder på kr. 3.250.000.
 
PU har tidligere godkendt en samlet økonomisk
ramme til projektet på kr. 2.791.250.

Sager:
Herning Nordre Provsti - Byggesag - Haunstrup Kirke
- Haunstrup Sogns Menighedsråd - Kirkebygning
(2022 - 32815)
Byggesag - Haunstrup - Renovering af Haunstrup
Kirke 2022 - Herning Nordre (2020 - 17110)

Bilag:
Opsummering, 021122 Haunstrup Kirke, Følgebrev
ansøgning 2022.11.02, TelefonNOTAT med arkitetk
Jens Baumann vedr. indsendelse af projekt ifm.
indvendig renovering af Haunstrup Kirke

PU fastholder den tidligere godkendte
finansieringsplan på kr. 2.791.250.
 
Hvis MR kan indsamle det resterende beløb på kr.
458.750 via fonde, brug af arv, sogneindsamling eller
midler fra kirkeistandsættelsesordningen, godkender
PU en samlet økonomisk ramme på kr. 3.250.000.
 
Hvis det ikke lykkes for MR at finde midler
til dækning af det resterende beløb, må MR
efterfølgende finde besparelser på projektet, så
projektet kan gennemføres for en samlet økonomisk
ramme på kr. 2.791.250.
 
Projektet videresendes til Viborg Stift med
anbefaling.

5 - Simmelkær MR / Ansøgning om beskæring af
træer på Simmelkær Kirkegård (beslutningspunkt)

PU godkender den indsendte projektbeskrivelse for
beskæring af træer på Simmelkær Kirkegård. 



Simmelkær MR har indsendt projektbeskrivelse af
beskæring af træer på Simmelkær Kirkegård til
godkendelse i PU.
 
PU har godkendt kr. 50.000 på budget 2023 til
projektet. 

Sager:
Kirkegård - Simmelkær Kirkegård - Ansøgning om
beskæring af træer på Simmelkær Kirkegård -
Herning Nordre (2022 - 31095)

Bilag:
Træbeskæring Simmelkær Kirke

6 - Haderup og Feldborg MR / Samarbejdsaftale om
fælles organist (beslutningspunkt)

Haderup og Feldborg MR har indsendt en
underskrevet vedtægt for samarbejde om fælles
organist mellem Haderup og Feldborg MR til
godkendelse i PU.

Sager:
Samarbejdsaftale - Feldborg og Haderup MR - Fælles
organist (2022 - 31903)

Bilag:
Til PU. Vedr. Samarbejdsaftale om fælles organist i
Haderup og Feldborg menighedsråd,
Samarbejdsaftale underskrevet fælles organist
Haderup - Feldborg

PU godkender den indsendte vedtægt for
samarbejde om fælles organist. 
 
Jens Troelsen forlod mødet under behandling af
dette punkt.

7 - Vinding MR / Ny kirkegårdsvedtægt for Vinding
Kirkegård (beslutningspunkt)

Vinding MR har indsendt en ny kirkegårdsvedtægt
for Vinding Kirkegård til godkendelse i PU, hvor de
tidligere godkendte ændringer i afdeling "A" er
indarbejdet.
 
 

Sager:
Vedtægt - Vinding - 2022 - Opdatering af
kirkegårdsvedtægt for Vinding Kirkegård - Herning
Nordre (2022 - 31998)

Bilag:
Til PU. Vedr. Godkendelse af kirkegårdsvedtægt -

PU godkender den indsendte kirkegårdsvedtægt
for Vinding Kirkegård. 



Vinding kirkegård, Kirkegårdsvedtægt - Vinding
Kirkegård og beslutnings referat fra
menighedsrådsmødet

8 - Feldborg MR / Ny kirkegårdsvedtægt for
Feldborg Kirkegård (beslutningspunkt)

Feldborg MR har indsendt en ny kirkegårdsvedtægt
for Feldborg Kirkegård til godkendelse i PU.
 
De indarbejdede ændringer i række B2, B3, B5, D1 og
D3 i afdeling E samt ændring af det eksisterende
lapidarium for at sikre de gravsten, der kan vælte, er
tidligere godkendt på PU-møder - se vedhæftede
svarbreve.

Sager:
Vedtægt 2022 - Feldborg - ændring af
kirkegårdsvedtægt - Herning Nordre (2022 - 21094)
Vedtægt 2022 - Feldborg - ændring af
kirkegårdsvedtægt - Herning Nordre (2022 - 21094)
Vedtægt 2022 - Feldborg - ændring af
kirkegårdsvedtægt - Herning Nordre (2022 - 21094)

Bilag:
Svarbrev Feldborg. Vedr. lapidarium, Svarbrev
Feldborg. Vedr. ændring af afdeling E på Feldborg
Kirkegård, img20221026_17185150

PU godkender den indsendte kirkegårdsvedtægt for
Feldborg Kirkegård. 
 
Jens Troelsen forlod mødet under behandling af
dette punkt.

9 - Tjørring MR / Ændring af sognegrænse mellem
Gullestrup og Tjørring sogne (beslutningspunkt)

KM har fremsendt ansøgning fra Geo Partner om
dispensation til flytning af sognegrænse mellem
Gullestrup og Tjørring sogne.
 
Det drejer sig om i alt 57 m2 - se beskrivelse i
vedhæftede ansøgning fra Geo Partner.

Sager:
Høring - Ansøgning fra Geo Partner Landinspektører
A/S vedr. ændring af sognegrænsen mellem
Gullestrup og Tjørring Sogne - Herning Nordre (2022
- 32221)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om dispensation til flytning
af sognegrænse., ændringskort fase 1_2200436,
Aendringskort_fase_2_-_jnr2200436,
Skematisk_redegoerelse_-_jnr2200436, Maaleblad_-
_jnr2200436

PU har ingen bemærkninger til den fremsendte
høringsskrivelse fra KM den 27.10.2022 medmindre
Gullestrup og Tjørring MR har bemærkninger.



10 - Aulum MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Aulum - Herning Nordre (2021 -
15278)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Aulum

PU godkender årsregnskab 2021.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion, samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

11 - Feldborg MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Feldborg - Herning Nordre (2021
- 7961)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Feldborg

PU godkender årsregnskab 2021.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion, samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

PU henstiller til, at revisionens øvrige bemærkninger
bliver taget til efterretning og tilrettes i fremtidige
arbejdsprocedurer.

Der vil blive sendt et svarbrev til MR.
 
Jens Troelsen forlod mødet under behandling af
dette punkt.

12 - Grove MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Grove - Herning Nordre (2021 -
25766)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Grove

PU godkender årsregnskab 2021.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion, samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

PU henstiller til, at revisionens øvrige bemærkninger
bliver taget til efterretning og tilrettes i fremtidige
arbejdsprocedurer.

Der vil blive sendt et svarbrev til MR.



13 - Haderup MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Haderup - Herning Nordre (2022
- 14572)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Haderup

PU godkender årsregnskab 2021.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion, samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

PU henstiller til, at revisionens øvrige bemærkninger
bliver taget til efterretning og tilrettes i fremtidige
arbejdsprocedurer.

Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

14 - Haunstrup MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Haunstrup - Herning Nordre
(2022 - 31319)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Haunstrup

PU godkender årsregnskab 2021.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion, samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

PU henstiller til, at revisionens øvrige bemærkninger
bliver taget til efterretning og tilrettes i fremtidige
arbejdsprocedurer.

Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

15 - Hodsager MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Hodsager - Herning Nordre (2021
- 15279)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Hodsager

PU godkender årsregnskab 2021.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion, samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

PU henstiller til, at revisionens øvrige bemærkninger
bliver taget til efterretning og tilrettes i fremtidige
arbejdsprocedurer.

Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

16 - Ilskov MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

PU godkender årsregnskab 2021.



Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Ilskov - Herning Nordre (2021 -
35408)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Ilskov

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion, samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

 
Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

17 - Nøvling MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Nøvling - Herning Nordre (2022 -
31320)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Nøvling

PU godkender årsregnskab 2021.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion, samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

 
Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

18 - Simmelkær MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Simmelkær - Herning Nordre
(2022 - 1559)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Simmelkær

PU godkender årsregnskab 2021.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion, samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

19 - Snejbjerg MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til

PU godkender årsregnskab 2021.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i



behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Snejbjerg - Herning Nordre (2021
- 26396)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Snejbjerg

kirkekassens regnskabsfunktion, samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

PU henstiller til, at revisionens øvrige bemærkninger
bliver taget til efterretning og tilrettes i fremtidige
arbejdsprocedurer.

Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

20 - Studsgård MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Studsgård - Herning Nordre
(2021 - 33299)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Studsgård

PU godkender årsregnskab 2021.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion, samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

21 - Sunds MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Sunds - Herning Nordre (2021 -
32904)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Sunds

PU godkender årsregnskab 2021.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion, samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

PU henstiller til, at revisionens øvrige bemærkninger
bliver taget til efterretning og tilrettes i fremtidige
arbejdsprocedurer.

Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

22 - Timring-Tiphede MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 

PU godkender årsregnskab 2021.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion, samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå



Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Timring-Tiphede - Herning
Nordre (2022 - 12700)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Timring-Tiphede

enefuldmagt til MR konti.

PU henstiller til, at revisionens øvrige bemærkninger
bliver taget til efterretning og tilrettes i fremtidige
arbejdsprocedurer.

Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

23 - Tjørring MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt´. 

Sager:
Årsregnskab 2021 - Tjørring - Herning Nordre (2021 -
12994)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Tjørring

PU godkender årsregnskab 2021.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion, samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

24 - Vildbjerg MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Vildbjerg - Herning Nordre (2021
- 15309)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Vildbjerg

PU godkender årsregnskab 2021.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion, samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

25 - Vind MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

PU godkender årsregnskab 2021.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion, samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.



Sager:
Årsregnskab 2021 - Vind - Herning Nordre (2022 -
31322)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Vind

 
Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

26 - Vinding MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Vinding - Herning Nordre (2021 -
22575)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Vinding

PU godkender årsregnskab 2021.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion, samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

PU henstiller til, at revisionens øvrige bemærkninger
bliver taget til efterretning og tilrettes i fremtidige
arbejdsprocedurer.

Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

27 - Ørnhøj MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Ørnhøj - Herning Nordre (2021 -
25123)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Ørnhøj

PU godkender årsregnskab 2021.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion, samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

PU henstiller til, at revisionens øvrige bemærkninger
bliver taget til efterretning og tilrettes i fremtidige
arbejdsprocedurer.

Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

28 - Ørre-Sinding MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:

PU godkender årsregnskab 2021.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion, samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

PU henstiller til, at revisionens øvrige bemærkninger
bliver taget til efterretning og tilrettes i fremtidige



Årsregnskab 2021 - Ørre-Sinding - Herning Nordre
(2021 - 28598)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Ørre-Sinding

arbejdsprocedurer.

Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

29 - Evt.

 

 

30 - Kirke til Kirke (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

31 - FKG (orienteringspunkt)

 

Orienteret.
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Carsten Hoffmann (Herning Nordre
Provsti)

Johannes Jespersen

Lars Staunstrup Jensen Jens Christian Troelsen

John Egebjerg-Johansen Poul Rosenvinge Nissen

Ejvind Dahl Brian Krüger Iversen
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