
Referat
Herning Nordre Provsti – Møder

PU-møde 17. august 2021 kl. 15.30 - d. 17-08-2021 kl. 15:30 til 23:59

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Provstikontoret / Ansættelse af ny medarbejder
på provstikontoret (beslutningspunkt)

Herning Nordre provstisekretær har opsagt sin
stilling og fratrådte den 31.07.2021.
 
Ansættelse af ny medarbejder - oplæg ved
provsterne. 

Orientering.

2 - Studsgård MR / BUDGET 2022
(beslutningspunkt)

Ved den foreløbige udmelding til budget 2022 fik
Studsgård MR oplyst, at Stiftsmiddellånet
til renovering af Studsgård Kirke vil have en løbetid
på 5 år.
 
Provstikontoret foreslår, at løbetiden på dette
Stiftsmiddellån ændres fra 5 år til 3 års løbetid i den
endelig udmelding til budget 2022.

Sager:
Byggesag - Studsgård - Istandsættelse af kirken -
Herning Nordre (2020 - 25021)

Bilag:
Svarbrev Studsgård. Vedr. foreløbig buget 2022

PU godkender, at Stiftsmiddellånet til renovering af
Studsgård Kirke i forbindelse med budget 2022
ændres fra en løbetid på 5 år til en løbetid på 3 år. 

3 - Vildbjerg MR / BUDGET 2022 (beslutningspunkt)

Vildbjerg MR har et eksisterende Stiftsmiddellån til
renovering af præstebolig. Pr. 31.12.2022
vil restgælden på dette Stiftsmiddellån lyde
på kr. 845.900.

PU godkender, at Vildbjerg MR på budget 2022 får
kr. 845.900 til ekstra ordinært afdrag på MR´s lån i
Stiftsmidlerne, så lånet bliver afviklet pr. 31.12.2022.



 
Provstikontoret foreslår, at Vildbjerg MR på budget
2022 får ligning til ekstraordinær afdrag på dette
Stiftsmiddellån, så lånet bliver afviklet pr.
31.12.2022.

Sager:
Budget 2022 - Vildbjerg - Herning Nordre (2021 -
10598)

Bilag:
Oversigt over Vildbjerg MR restgæld pr. 31.12.2022

4 - Vinding MR / BUDGET 2022 (beslutningspunkt)

PU har på PU-mødet den 28.06.2021 godkendt en
økonomisk ramme på kr. 4.500.000 på budget
2022 til ny præstebolig.
 
Provstikontoret foreslår, at der optages et
Stiftsmiddellån til ovenstående på kr. 4.500.000 med
en løbetid på 3 år.

Sager:
Byggesag - Vinding og Vind - Ny præstebolig,
Præstevejen 5, Sørvad - Nybygning på eks. grund -
Herning Nordre (2021 - 16885)

Bilag:
Svarbrev Vinding & Vind MR - Vedr. præsteboligen
Præstevejen 5

PU godkender, at der optages et Stiftsmiddellånet på
kr. 4.500.000 til en ny præstebolig. Lånet optages
med en løbetid på 3 år. 
 
I Vinding kirkekasses årsregnskab for 2020 er der i
resultatdisponeringen øremærket kr. 115.000 til
præsteboligen. På budget 2021 får Vinding
MR yderligere kr. 65.000 til præsteboligen. Pr.
31.12.2021 har Vinding MR dermed øremærket kr.
180.000 på anlæg til præsteboligen.
 
Da PU har godkendt en samlet ramme på kr.
4.500.000 til en ny præstebolig, som optages som et
Stiftsmiddellån, har PU besluttet, at Vinding MR i
2022 skal afdrage de kr. 180.000 som et
ekstraordinært afdrag på lånet i Viborg Stift. Dette
ekstraordinære afdrag skal senest afdrages den
01.11.2022.

5 - Aulum og Hodsager MR / Samarbejdsaftale om
fælles kordegn (beslutningspunkt)

Samarbejdsaftale om fælles kordegn mellem
Aulum og Hodsager MR til godkendelse i PU. 
 
I forbindelse med finansieringen foreslås følgende i
forhold til vedhæftede udregning:
 
Fra og med budget 2022 tildeles Aulum kirkekasse en
ekstra fast ligning på kr. 47.200 til dækning af
lønudgifter mm. i forbindelse med fælles kordegn.
 
Fra og med budget 2022 nedskrives Hodsager
kirkekasses ligning fast med kr. -72.000, da Aulum
fremadrettet afholder alle udgifter i forbindelse med
fælles kordegn.

Sager:

PU godkender den underskrevne samarbejdsaftale
om fælles kordegn mellem Aulum og Hodsager MR.
 
Derudover godkender PU:
 
- Aulum kirkekasse tildeles kr. 47.200 som en fast
bevilling fra og med budget 2022 til dækning af
lønudgifter mm. til den fælles kordegn.
 
- Hodsager kirkekasse nedskrives med kr. -72.000
som en fast nedskrivning fra og med budget 2022
vedr. fælles kordegn.



Samarbejdsaftale 2021 - Aulum og Hodsager MR -
Kordegn (2021 - 9499)
Samarbejdsaftale 2021 - Aulum og Hodsager MR -
Kordegn (2021 - 9499)

Bilag:
Ligning til Aulum og Hodsager ifm.
samarbejdsaftaler., samarbejdsaftale kordegn

6 - Aulum og Hodsager MR / Samarbejdsaftale om
fælles kirke- kulturmedarbejdere
(beslutningspunkt)

Samarbejdsaftale om fælles kirke- og
kulturmedarbejdere mellem
Aulum og Hodsager MR til godkendelse i PU. 
 
I forbindelse med finansieringen foreslås følgende i
forhold til vedhæftede udregning:
 
Fra og med budget 2022 tildeles Aulum kirkekasse en
ekstra fast ligning på kr. 62.000 til dækning af
lønudgifter mm. i forbindelse med fælles kirke- og
kulturmedarbejdere.
 
Fra og med budget 2022 nedskrives Hodsager
kirkekasses ligning fast med kr. -53.000, da Aulum
fremadrettet afholder alle udgifter i forbindelse med
fælles kirke- og kulturmedarbejdere.

Sager:
Samarbejdsaftale 2021 - Aulum og Hodsager MR -
Kirke- og kulturmedarbejder (2020 - 9679)
Samarbejdsaftale 2021 - Aulum og Hodsager MR -
Kirke- og kulturmedarbejder (2020 - 9679)

Bilag:
Ligning til Aulum og Hodsager ifm.
samarbejdsaftaler., Samarbejdsaftale kirke- og
kulturmedarbejder (1)

PU godkender den underskrevne samarbejdsaftale
om fælles kirke- og kulturmedarbejder mellem
Aulum og Hodsager MR. 
 
Derudover godkender PU:
 
- Aulum kirkekasse tildeles kr. 62.000 som en fast
bevilling fra og med budget 2022 til dækning af
lønudgifter mm. til fælles kirke- og
kulturmedarbejder.
 
- Hodsager kirkekasse nedskrives med kr. -53.000
som en fast nedskrivning fra og med budget 2022
vedr. fælles kirke- og kulturmedarbejder.

7 - Aulum og Hodsager MR / Samarbejdsaftale om
drift af Hodsager kirkegård samt kirketjeneste
(beslutningspunkt)

Samarbejdsaftale mellem
Aulum og Hodsager MR om drift af Hodsager
kirkegård samt kirketjeneste til godkendelse i PU. 
 
I forbindelse med finansieringen foreslås følgende i
forhold til vedhæftede udregning:

PU godkender den underskrevne samarbejdsaftale
om drift af Hodsager Kirkegård samt kirketjeneste
mellem Aulum og Hodsager MR. 
 
Derudover godkender PU:
 
- Aulum kirkekasse tildeles kr. 400.000 som en fast
bevilling fra og med budget 2022 til dækning af
lønudgifter mm. til drift af Hodsager Kirkegård samt
kirketjeneste.



 
Fra og med budget 2022 tildeles Aulum kirkekasse en
ekstra fast ligning på kr. 400.000 til dækning af
lønudgifter mm. i forbindelse med drift af Hodsager
kirkegård samt kirketjeneste.
 
Fra og med budget 2022 nedskrives Hodsager
kirkekasses ligning fast med kr. -470.840, da Aulum
fremadrettet afholder lønudgifter mm. i forbindelse
med drift af Hodsager kirkegård samt kirketjeneste.
 
Det foreslås, at Hodsager kirkekasse bibeholder kr.
96.000 til dækning af driftsudgifter på kirkegården,
som fremgår af samarbejdsaftalen.

Sager:
Samarbejdsaftale 2021 - Aulum og Hodsager MR -
Kirkegårdsdrift og kirketjeneste (2021 - 9498)
Samarbejdsaftale 2021 - Aulum og Hodsager MR -
Kirkegårdsdrift og kirketjeneste (2021 - 9498)

Bilag:
Ligning til Aulum og Hodsager ifm.
samarbejdsa aler., samarbejdsa ale kirkegård og
kirketjeneste

 
- Hodsager kirkekasse nedskrives med kr. -470.840
som en fast nedskrivning fra og med budget 2022
vedr. drift af Hodsager Kirkegård samt kirketjeneste.
 
- Hodsager kirkekasse bibeholder kr. 96.000 til drift
af Hodsager Kirkegård.

8 - Aulum og Hodsager MR / Samarbejdsaftale vedr.
fælles kirkeblad, drift af hjemmeside og fælles
foredrag (beslutningspunkt)

Samarbejdsaftale mellem
Aulum og Hodsager MR om kirkeblad, drift af
hjemmeside og fælles foredrag til godkendelse i PU.
 
Finansieringen afholdes af Aulum kirkekasse, hvilket
også tidligere har været en del af Aulum kirkekasses
tildelte ligning.

Sager:
Samarbejdsaftale 2021 - Aulum og Hodsager MR -
Fælles kirkeblad, drift af hjemmeside og foredrag -
Herning Nordre (2021 - 21491)

Bilag:
Samarbejdsaftale fælles kirkeblad, drift af
hjemmesider og fælles foredrag (1)

PU godkender den underskrevne samarbejdsaftale
om fælles kirkeblad, drift af hjemmeside og fælles
foredrag mellem Aulum og Hodsager MR.

9 - Snejbjerg og Studsgård MR / Samarbejdsaftale
om fælles kirkesanger (beslutningspunkt)

Samarbejdsaftale om fælles kirkesanger mellem

PU godkender den underskrevne samarbejdsaftale
om fælles kirkesanger mellem Snejbjerg og
Studsgård MR.



Snejbjerg og Studsgård MR til godkendelse i PU. 
 
I forbindelse med finansieringen blev ligningen
flyttet fra Studsgård til Snejbjerg kirkekasse i
forbindelse med budget 2021.

Sager:
Samarbejdsaftale - Snejbjerg og Studsgård - fælles
kirkesanger - Herning Nordre (2019 - 29543)

Bilag:
VS Ny - samarbejdsaftale mellem Snejbjerg og
Studsgård, Samarbejdsaftale mellem Snejbjerg og
Studsgård sogne om fælles kirketjener

10 - Vildbjerg, Nøvling og Timring-Tiphede MR /
Samarbejdsaftale om kirke- og kulturmedarbejdere
(beslutningspunkt)

Samarbejdsaftale om kirke- og
kulturmedarbejdere mellem Vildbjerg, Nøvling og
Timring/Tiphede MR til godkendelse i PU. 
 
I forbindelse med finansieringen blev ligningen
flyttet i forbindelse med budget 2021.

Sager:
Samarbejdsaftale - Vildbjerg, Nøvling og Timring-
Tiphede MR - Fælles kirke- og kulturmedarbejdere
(2021 - 66)

Bilag:
Underskrevet samarb. KKM Vildbjerg, Nøvling og
Timring-Tiphede

PU godkender den underskrevne samarbejdsaftale
om kirke- og kulturmedarbejder mellem Vildbjerg,
Nøvling og Timring-Tiphede MR.

11 - Ilskov MR / Automatisk ringning i Ilskov Kirke
(beslutningspunkt)

Ilskov MR har indsendt en ansøgning om installering
af automatisk ringning i Ilskov Kirke.
 
Det er MR opfattelse - på baggrund af udtalelse fra
firmaet Thubalka - at der ikke skal ske
bygningsmæssige ændringer i forbindelse med
etablering af automatisk ringning.
 
I henhold til tilbud vil udgiften til installering af
ringning i Ilskov Kirke beløbe sig til mellem kr.
100.000 - 150.000. MR henleder PU´s
opmærksomhed på kirkekassens indestående i
Viborg Stift, hvor Ilskov MR har et indestående på kr.

PU godkender, at Ilskov MR må installere automatisk
ringning i Ilskov Kirke. Der skal ikke indsendes et
projekt til godkendelse i Stiftsøvrigheden, da MR
samt klokkefirmaet Thubalka oplyser, at der ikke vil
ske bygningsmæssige ændringer i forbindelse med
etableringen.
 
PU godkender derudover, at Ilskov MR må bruge op
til kr. 150.000 af MR indestående i Viborg Stift
under "Salgssummer" til ovennævnte.



1.001.714,85 i "Salgssummer".
 
Ilskov MR har tidligere fået installeret automatisk
låsning af Ilskov Kirke. 

Sager:
Inventar - Ilskov - Automatisk ringeanlæg - Herning
Nordre (2021 - 14101)

Bilag:
ansøgning provstiet, 2021 - 26. maj - blad 39 - referat

12 - Evt.

 

 

13 - Hospitalskirken / Godkendelse af navn
(orienteringspunkt)

Kirkeministeriet har besluttet, at Hospitalskirken
tillægges navnet "Gødstrup Hospitalskirke".

Sager:
Byggesag - Gødstrup - Hospitalskirken - Navn på
kirken - Ansøgning til Kirkeministeriet -
Afleveringssyn - Herning Nordre (2020 - 24646)

Bilag:
Til biskoppen over Viborg Stift vedr. Gødstrup
Hospitalskirke

Orienteret.

14 - Kirke til kirke (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

15 - FKG (orienteringspunkt)

 

Orienteret.
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Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre
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Carsten Hoffmann (Herning Nordre
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