
Referat
Herning Søndre Provsti – Møder

PU-møde 28. juni 2021 kl. 8.00 - d. 28-06-2021 kl. 08:00 til 12:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Skarrild MR / IT-udstyr til præstebolig
(beslutningspunkt)

I forbindelse med provstens udarbejdelse af
APV for præstekontoret i Skarrild præstegård er det
konstateret, at der skal anskaffes skærm, tastatur og
dockingstation til pc. Derudover skal der anskaffes
ny printer.
 
Forventet samlet pris: kr. 7.000

Sager:
Ansøgning 5% midler - Skarrild - IT-udstyr til Skarrild
præstebolig - Herning Søndre (2021 - 19053)

Bilag:
2021_06_22 it-udstyr Skarrild præstebolig,
2021_06_22 it-udstyr Skarrild præstebolig

Pga. arbejdsmiljø godkender PU en 5% bevilling på
op til kr. 7.000 til anskaffelse af skærm og tastatur til
pc samt anskaffelse af ny multi printer/kopimaskine.
Der forefindes allerede en dockingstation.

2 - Fredens MR / Præstekontor i Fredens Kirke
(beslutningspunkt)

Fredens MR har indsendt notat i forbindelse
med gennemgang af præstekontor i Fredens Kirke
pga. problemer med lysindfald samt ønske om
ændring af arbejdspladsen.
 
Provst Kirsten Thyssen har talt med
bygningsagskyndig Finn Balle, som har set
præstekontoret. Han foreslår, at der, ud over
det eksisterende vindue i kontoret, isættes en dør
med glas samt ændring af arbejdspladsens placering.
Dette vil medfører udgifter til ændring af el-
installationer samt lyskilder.
 

Da udfordringerne med præstekontoret skyldes
arbejdsmiljø, har PU besluttet, at Fredens MR skal
igangsætte projektet nu.
 
Da Fredens MR har mange frie midler, har PU
besluttet, at udgiften på ca. kr. 60.000 skal dækkes af
kirkekassens frie midler. 



Skønnet pris op til kr. 60.000.

Sager:
Byggesag - Fredens - Udfordringer med
præstekontor i Fredens Kirke - Herning Søndre (2021
- 18783)
Byggesag - Fredens - Udfordringer med
præstekontor i Fredens Kirke - Herning Søndre (2021
- 18783)

Bilag:
VS Fredens - Præstekontor, Notat af 08-06-2021, fra
AMR, Jens Moesgård Nielsen, 2021_06_21
præstekontor Fredens provstesyn

3 - Rind-Kollund MR / Ansøgning om 5% midler til
robotplæneklipper ved præstebolig
(beslutningspunkt)

Rind-Kollund MR søger om 5% midler på kr.
49.895 til dækning af udgifter i forbindelse med
indkøb og installering af to robotplæneklippere ved
præsteboligen, Kollundvej 28, 7400 Herning.
 
Rind-Kollund MR har indhentet flere tilbud.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Rind-Kollund -
Robotplæneklippere til præstebolig, Kollundvej 28,
Lind - Herning Søndre (2021 - 18086)

Bilag:
Ansøgning 5% tilskud, Ansøgningskema 5 % midler,
Tilbud A. Flensborg

PU godkender en 5% bevilling på kr. 49.895 til
dækning af udgifter i forbindelse med køb og
installering af robotplæneklippere ved præstebolig,
Kollundvej 28, 7400 Herning.

4 - Herning MR / Opnormering af
kirketjenerfunktionen ved Herning Kirke
(beslutningspunkt)

Herning MR søger om opnormering af
kirketjenerfunktionen ved Herning Kirke til to
fuldtidsstillinger svarende årligt til 3.848 timer.
 
Herning MR søger om kr. 200.000 til denne
opnormering fra og med den 01.01.2022.
 
Kirketjenerfunktionen ved Herning Kirke er den
04.05.2021 blevet opmålt til årligt 3.733 timer.
Stigningen af timer skyldes bl.a. udvidelse af Herning
Kirkehus.
 

PU kan ikke imødekomme MR´s ansøgning om
opnormering af kirketjenerfunktionen ved Herning
Kirke til to fuldtidsstillinger med en øget ligning på
kr. 200.000 årligt.
 
PU godkender istedet en opnormering af
kirketjenerfunktionen ved Herning Kirke fra 3.339
timer til 3.733 timer årligt iht. opmålingen.
 
Efter lønudregning på provstikontoret godkender
PU kr. 120.000 til opnormeringen af
kirketjenerfunktionen som en fast bevilling fra og
med budget 2022.



Herning Kirke har på nuværende tidspunkt årligt
3.339 timer til kirketjenerfunktionen.
 
Der er vedlagt arbejdsbilag.

Sager:
Opnormering 2021 - Herning Sogn - Kirketjener ved
Herning Kirke - Herning Søndre (2021 - 18787)
Opnormering 2021 - Herning Sogn - Kirketjener ved
Herning Kirke - Herning Søndre (2021 - 18787)
Opnormering 2021 - Herning Sogn - Kirketjener ved
Herning Kirke - Herning Søndre (2021 - 18787)
Opnormering 2021 - Herning Sogn - Kirketjener ved
Herning Kirke - Herning Søndre (2021 - 18787)

Bilag:
Budgetforøgelse til Provstiet 20210617,
Beregningsskema_Kirketjener_2010, Opmåling den
4. maj 2021, VS Beregning af løn kirketjener Herning,
Arbejdsbilag til punkt vedr. Hernings ansøgning om
opnormering af kirketjenerstillingerne

5 - Gjellerup MR / Ansøgning om midler til arkitekt
ifm. tilbygning til Gjellerup Kirke (beslutningspunkt)

På baggrund af Stiftets konsulentrunde den
09.06.2021 indsender Gjellerup MR en ansøgning
til PU, hvor de søger om kr. 100.000 på budget 2022
til arkitekthonorar ifm. udarbejdelse af skitser og
visualiseringer ifm. en evt. tilbygning på Gjellerup
Kirke.
 
En tilbygning på Gjellerup Kirke er endnu ikke
godkendt af PU eller kommet på provstiets
langtidsplan.
 
Derudover afventer provstikontoret udtalelser fra
konsulentrunden den 09.06.2021.

Sager:
Byggesag - Gjellerup - Tilbygning til våbenhuset ved
Gjellerup Kirke - Herning Søndre (2021 - 13650)

Bilag:
VS Tilbygning til Gjellerup Kirke., (Bilag 8 -04 2021)
Tilbygning af våbenhus

PU godkender kr. 100.000 som en anlægsbevilling på
budget 2022 til arkitekt ifm. udarbejdelse af skitse
samt visualisering af en evt. tilbygning til Gjellerup
Kirke. Det er vigtigt, at Gjellerup MR afventer den
skriftlige udtalelse fra konsulentrunden, så den kan
lægge til grund for arkitektens arbejde.
 
Der udover er det vigtigt, at arkitekten samtidig
udarbejder et budgetoverslag, så en evt. tilbygning
til Gjellerup Kirke kan blive behandlet på PU-mødet i
november 2022 ifm. PU´s behandling af
langtidsplanen.
 
Poul Nissen forlod mødet under dette punkt.

6 - Gjellerup MR / Renovering af taget på Gjellerup
Kirke (beslutningspunkt)

På provstesyn 2021 blev det konstateret at taget på

PU godkender, at en kirkekyndig arkitekt udarbejder
et projekt ifm. renovering af taget på Gjellerup Kirke.
Det er dog vigtigt, at Gjellerup MR afventer den
skriftlige udtalelse fra konsulentrunden, så den kan



Gjellerup Kirke skal skiftes. På PU-mødet den
16.03.2021 godkendte PU kr. 1.800.000 på budget
2022 til projektet.
 
Taget på Gjellerup Kirke var med på Stiftets
konsulentrunde den 09.06.2021. Her gav
konsulenter og bygningssagkyndig udtryk for, at det
ikke er nødvendigt at skifte taget på Gjellerup
Kirke, men at fugtproblemerne vil kunne løses
på anden måde.
 
Gjellerup MR søger PU om, at de efter
sommerferien må igangsætte processen i
forbindelse med renovering af Gjellerup Kirkes
tag. Gjellerup MR har indgået en aftale med
arkitektfirmaet Linjen fra Horsens.
 
MR eller provstikontoret har dog endnu ikke
modtaget udtalelser fra konsulentrunden. 
 
Gjellerup MR er af den overbevisning at økonomien
vil kunne holde sig indenfor den allerede godkendte
økonomiske ramme på kr. 1.800.000.

Sager:
Byggesag - Gjellerup - Nyt tag på Gjellerup Kirke -
Herning Søndre (2021 - 9667)

Bilag:
VS Renovering af tag på Gjellerup Kirke, 2021-06-
11_Tilbud, Gjellerup kirke v. Herning. Carsten
Kronborg Hald Olesen, Beskrivelse af opgave til
arkitekter.

blive indarbejdet i projektet.
 
Vær opmærksom på at inden MR underskriver en
rådgivningsaftale med arkitekten, skal den indsendes
til gennemlæsning på provstikontoret. PU henviser i
øvrigt til vejledningen på DAP ifm. byggesager.
 
Da projektet bliver mindre end først antaget, vil PU
være opmærksom på nedsættelse af
den økonomiske ramme til projektet. Da den
endelige økonomiske ramme endnu ikke er på plad
bliver finansieringen ændret fra kontantfinansiering
til lån i Stiftsmidlerne.
 
Når der er udarbejdet et projekt inkl.
budgetoverslag, skal det sendes til godkendelse i
Viborg Stift via PU, inden projektet igangsættes.
 
Poul Nissen forlod mødet under dette punkt.

7 - Fasterholt MR / Nyt varmeanlæg i Fasterholt
Kirke (beslutningspunkt)

Fasterholt MR har indsendt en
projektbeskrivelse vedr. nyt varmeanlæg i Fasterholt
Kirke udarbejdet af Kamp Kirkevarme
til principgodkendelse i Viborg Stift.
 
I projektbeskrivelsen lyder den økonomiske ramme
på kr. 485.000.
 
Fasterholt MR har på budget 2019 fået kr. 125.000 til
projektet. 

Sager:
Byggesag - Fasterholt Kirke - Varmeanlæg i
Fasterholt kirke som er 55 år gammel, trænger til
udskiftning pga. der er 3-4 stk. som virker -

PU godkender en samlet økonomisk ramme til nyt
varmeanlæg i Fasterholt Kirke på kr. 485.000.
 
Da Fasterholt MR på budget 2019 fik kr. 125.000 til
projektet, godkender PU restbeløbet på kr. 360.000
på budget 2022 som en anlægsbevilling.
 
PU videresender projektet til principgodkendelse i
Viborg Stift.



Kirkebygning (2021 - 18640)

Bilag:
Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

8 - Rind-Kollund MR / Nyt blytag på Rind Kirke
(beslutningspunkt)

Rind-Kollund MR har indsendt et forslag fra en
arkitekt til istandsættelse af tagværket på Rind Kirke.
 
Arkitektens budgetoverslag lyder på kr. 2.960.000 til
projektet.
 
Rind-Kollund MR har på budget 2021 fået godkendt
kr. 712.250 til udskiftning af taget på Rind Kirke.
 
Provst Kirsten Thyssen har talt med Stiftskontorchef
Bodil Abildgaard, som oplyser, at PU kan indsende
projektet til udtalelse hos Stiftes konsulenter inden
godkendelse af den økonomiske ramme til projektet.

Sager:
Byggesag - Nyt blytag på Rind Kirke - Rind-Kollund
Sognes Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 15580)

Bilag:
Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening

PU har besluttet, at sende det indsendte projekt til
udtalelse i Viborg Stift pga. den store prisforskel ift.
den første pris, da PU ikke har kompetencer til at
vurdere projektets omfang og økonomi.

9 - Sdr. Felding MR / Installering af varmepumpe i
Sdr. Felding Kirke (beslutningspunkt)

Viborg Stift har behandlet Sdr. Felding MR´s
indsendte projekt i forbindelse med installering af
varmepumpe i Sdr. Felding Kirke.
 
Stiftsøvrigheden kan ikke godkende det indsendte
projekt, men beder MR om at fremsende
supplerende oplysninger i henhold til de nye
konsulentudtalelser, som herefter vil blive forelagt
konsulenterne. Stiftsøvrigheden deltager gerne i et
møde på stedet med konsulenterne.
 
Provstikontoret har den 22.06.2021 modtaget et
tilrettet projekt fra Sdr. Felding MR til godkendelse i
Viborg Stift. Der er medsendt et revideret økonomisk

PU godkender en samlet økonomisk ramme på kr.
762.813 til projektet.
 
PU har besluttet, at rest finansieringen på kr. 79.062
skal dækkes af kirkekassens frie midler. Sdr. Felding
MR skal dermed flytte kr. 79.062 fra kirkekassens
drift til anlægsprojektet "Installering af varmepumpe
i Sdr. Felding Kirke".
 
PU videresender projektet til godkendelse i Viborg
Stift og gør Stiftet opmærksom på, at der allerede er
indgået og underskrevet en rådgivningsaftale med
NB Tegnestue.



prisoverslag.
 
PU har på PU-mødet den 12.05.2020 godkendt en
økonomisk ramme på kr. 685.000 til projektet.
Beløbet er givet på budget 2021.
 
Det nye reviderede økonomiske prisoverslag lyder på
kr. 762.813. Merudgiften til projektet er følgende:
 
- Afdækning af historisk inventar i samarbejde med
konservator (tømrer) - pris kr. 12.500 inkl. moms
 
- Efter isolering udlægges et lag kraftigt vindpap -
pris kr. 25.000 inkl. moms
 
- Konservator bistand til afdækning af inventar - pris
kr. 12.500 inkl. moms
 
- Arkæolog bistand ifm. gravearbejde - pris kr.
18.750 inkl. moms
 
Ovenstående merudgifter i alt: kr. 68.750 inkl.
moms. Dertil skal lægges 15% til uforudsete udgifter
- pris kr. 10.312.
 
Merudgiften i alt lyder dermed på kr. 79.062.
 
Kan PU godkende en samlet økonomisk ramme på
kr. 762.813 til projektet, og dermed godkende en
anlægsbevilling til projektet på budget 2022 med kr.
79.062?

Sager:
Byggesag - Sdr. Felding Kirke - Renovering,
forsatsvinduer, varmepumpe, indeklima mm. -
Herning Søndre (2019 - 26077)
Byggesag - Sdr. Felding Kirke - Renovering,
forsatsvinduer, varmepumpe, indeklima mm. -
Herning Søndre (2019 - 26077)

Bilag:
Til Sdr. Felding MR, Herning Søndre PU, vedr., Fra
den kgl. bygningsinspektør, Fra Nationalmuseet, Fra
Varme-, energi- og klimakonsulent, SNIT A-A
Fremtidig forhold, Supplerende oplysninger_Sønder
Felding Kirke_16.06.2021., Økonomisk
overslag_Revideret d. 16-06-2021

10 - Arnborg, Fasterholt og Rind-Kollund MR /
Samarbejdsaftale vedr. kordegn (beslutningspunkt)

Samarbejdsaftale mellem Arnborg, Fasterholt og

PU godkender samarbejdsaftalen.
 
Derudover godkender PU følgende fra og med
budget 2022:



Rind-Kollund MR vedr. kordegn til godkendelse i PU.
 
Personregistrering for Arnborg og Fasterholt flyttes
fra Herning Kirkekontor til kordegnen i Rind-Kollund.
Det er aftalt, at der ikke skal flyttes ligning fra
Herning kirkekasse til Rind-Kollund kirkekasse.
 
Kordegnen i Rind-Kollund er regnskabsfører for
Arnborg og Fasterholt kirkekasser. Indtil nu har Rind-
Kollund MR sendt faktura til Arnborg og Fasterholt
MR med opkrævning af honorar for
regnskabsføringen.
 
I den nye samarbejdsaftale afholder Rind-Kollund
MR alle lønudgifter til kordegnen, og Rind-Kollund
MR skal dermed modtage den kirkelige ligning til
denne lønudgift.
 
Fra budget 2022 skal der dermed flyttes ligning fra
Arnborg og Fasterholt kirkekasser til Rind-Kollund
kirkekasse ifm. regnskabsføring. Der er lavet en
udregning på de sidste 3 regnskabsår. Ud fra denne
udregning foreslås følgende:
 
Arnborg
Ligningen til Arnborg nedskrives fast fra og med
budget 2022 med kr. 16.100 årligt ifm.
regnskabsføringen.

Fasterholt
Ligningen til Fasterholt nedskrives fast fra og
med budget 2022 med kr. 12.600 årligt ifm.
regnskabsføringen.

Rind-Kollund
Ligningen til Rind-Kollund tilskrives fast fra og
med budget 2022 med kr. 28.700 årligt ifm.
regnskabsføringen (kr. 16.100 + kr. 12.600).

Sager:
Samarbejdsaftale - Arnborg/Fasterholt og Rind-
Kollund - Personregistrering, regnskabsføring,
kordegn - Herning Søndre (2021 - 2995)
Samarbejdsaftale - Arnborg/Fasterholt og Rind-
Kollund - Personregistrering, regnskabsføring,
kordegn - Herning Søndre (2021 - 2995)

Bilag:
Underskrevet samarbejdsaftale Arnborg, Fasterholt
og Rind-Kollund MR vedr. kordegn, Notat vedr.
flytning af ligning ml. Arnborg, Fasterholt og Rind-
Kollund ifm. regnskabsføring

 
Ligningen til Arnborg nedskrives fast fra og med
budget 2022 med kr. 16.100 årligt
 
Ligningen til Fasterholt nedskrives fast fra og med
budget 2022 med kr. 12.600 årligt
 
Ligningen til Rind-Kollund tilskrives fast fra og med
budget 2022 med kr. 28.700 årligt
 
Der skal dermed ikke længere sendes fakturaer
mellem Arnborg, Fasterholt og Rind-Kollund MR.



11 - Arnborg og Fasterholt MR / Samarbejdsaftale
vedr. sognearrangement, kirkeblad,
minikonfirmander og konfirmander
(beslutningspunkt)

Samarbejdsaftale mellem Arnborg og Fasterholt MR
vedr. sognearrangement, kirkeblad,
minikonfirmander og konfirmander til godkendelse i
PU.
 
Ligning i forbindelse med samarbejdsaftalen:
 
Fasterholt MR har hidtil afholdt alle udgifter til det
fælles kirkeblad samt udgifter til konfirmander uden
mellemregning mellem de to sogne.
Iht. den nye samarbejdsaftale skal Fasterholt MR
fortsat afholde denne udgift.
 
Arnborg MR har hidtil afholdt alle udgifter til
minikonfirmandundervisning uden mellemregning
mellem de to sogne.
Iht. den nye samarbejdsaftale skal Arnborg MR
fortsat afholde denne udgift.
 
Udgiften til sogneudflugten har skiftevis afholdt de
to MR. Iht. den nye samarbejdsaftale skal udgiften
fremadrettet afholdes af Arnborg MR. På baggrund
af 3 regnskabsår er den årlige udgift til
sogneudflugten gennemsnitlig kr. 14.000.
 
Da Fasterholt kirkekasse har en stram ligning foreslås
det, at Fasterholt MR ikke bliver trukket i den
rensede ligning ifm. sogneudflugt.
 
Derudover foreslås det, at Arnborg fra budget 2022
får en fast bevilling på kr. 7.000 til den fælles
sogneudflugt, da Arnborg MR tidligere har kunnet
afholde udgiften til den fælles sogneudflugt hvert
andet år.

Sager:
Samarbejdsaftale - Arnborg og Fasterholt -
Sognearrangement, konfirmander,
minikonfirmander og kirkeblad (2020 - 19467)
Samarbejdsaftale - Arnborg og Fasterholt -
Sognearrangement, konfirmander,
minikonfirmander og kirkeblad (2020 - 19467)

Bilag:
TELEFONnotat vedr. flytning af ligning ifm. ny
samarbejdsaftale ml. Arnborg og Fasterholt,
Samarbejdsaftale. Sognearr., kirkeblad,
minikonfirmand og konfirmander

PU godkender samarbejdsaftalen vedr.
sognearrangement, kirkeblad, minikonfirmander og
konfirmander.
 
PU har besluttet, at Fasterholt MR ikke skal trækkes i
ligning ifm. sognearrangement.
 
Derudover har PU besluttet, at Arnborg MR fra
budget 2022 vil få en fast forhøjelse af ligningen med
kr. 7.000 til det fælles sognearrangement.



12 - Gullestrup MR / Forbrugsaftale for
præsteboligen Løvbakkevej 7, Gullestrup
(beslutningspunkt)

Gullestrup MR har indsendt forbrugsaftale for
præsteboligen Løvbakkevej 7, Gullestrup til
godkendelse i PU. 

Sager:
Tjenestebolig - Gullestrup, Løvbakkevej 7 -
Indflytningssyn, vurdering mm. - Herning Søndre
(2021 - 5536)

Bilag:
Forbrugsaftale

PU godkender forbrugsaftalen for præsteboligen Gl.
Løvbakkevej 7, Gullestrup. 
 
Jens Martin Christensen forlod mødet under dette
punkt.

13 - Vestervig Kirkemusikskoles Støtteforening
(beslutningspunkt)

Viborg Stift har sendt indkaldelse til stiftende
generalforsamling samt materiale for Vestervig
Kirkemusikskoles Støtteforening den 27. juni 2021. I
brevet opfordres provstierne til at tegne et
medlemskab af støtteforeningen. Det årlige
kontingent for et provstiudvalg lyder på kr. 500.

Sager:
Henvendelse - Vestervig Kirkemusikskoles
Støtteforening - Stiftende generalforsamling -
Herning Søndre (2021 - 18064)

Bilag:
Til alle provstier med anmodning om videresendelse
af materiale fra Vestervig Kirkemusikskoles
Støtteforening til alle MR vedlagt brev vedr.
stiftende generalforsamling den 27. juni 2021 (STPR
F2_ 1433479), Indkaldelse til generalforsamling maj
2021, Folder Kirkemusikskolen 25. maj 2021 fra
DanTryk, Brev til provster maj 2021 i Viborg, Brev til
menighedsrådene Viborg maj 2021

PU godkender, at provstiudvalget tilmelder sig
Vestervig Kirkemusikskoles Støtteforening, og at
kontingentet på kr. 500 vil blive indregnet i det
endelige budget for 2022 for PUK-kassen. 

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

Fastsættelse af PU´s målsætning for udgifter og
ligning. 
 
Bilag med forslag vedlagt.

PU har besluttet følgende målsætning for udgifter og
ligning for Herning Nordre og Herning Søndre
provstier:
 
- Sikre gode rammer og vilkår for kirkens liv og vækst
i sognene - gudstjeneste, undervisning, diakoni,
mission, forvaltning
 



Sager:
PU 2021 - Målsætning for udgifter og ligning 2021 -
Herning Søndre (2021 - 18902)

Bilag:
PU´s målsætning for udgifter og ligning

- Fokus på grøn omstilling bl.a. for at sikre billigere
drift af folkekirkens bygninger og arealer
 
- Nedskrive låneprofiler
 
- Sørge for at fællesskabet af MR kan bære de
opgaver, som det enkelte MR ikke selv kan bære 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 ved personaleansættelser, større
renoveringsarbejder mm.

15 - Eventuelt (orienteringspunkt)

 

 

16 - PU / Valg til PU (orienteringspunkt)

Onsdag den 01.09.2021 kl. 19.00 - 21.00 er der valg
til PU.
 
Hvem ønsker at genopstille til PU?

Sager:
Valg - Valg til provstiudvalg samt Stiftsråd 2021 -
Herning Søndre (2021 - 17406)

Bilag:
Aktdokument

Orienteret

17 - HR (orienteringspunkt)

 

Orienteret

18 - Skoletjenesten (orienteringspunkt)

Der er vedhæftet referat fra bestyrelsesmøde den
25. maj 2021 samt årsregnskab for 2020, budget
for 2021 samt budgetudkast for 2022.
 
Derudover er der vedhæftet en årsplan for 2021-
2022. 

Sager:
Folkekirkens Skoletjenestjeneste (VIBSKO) 2021 -
Viborg Stift - Referater - Skole-Kirke-samarbejdet -

Orienteret



Jagten på den glemte viden - Herning Søndre (2021 -
6465)

Bilag:
Regnskab, Skole-kirketjenesten budget 30.04.2021,
Årsplan 2021-2022 endelig, Skole-kirketjenesten
budgetudkast 2022, Referat fra bestyrelsesmøde for
Vibsko 25. maj 2021

19 - Folkekirkens Familiestøtte (orienteringspunkt)

 

Orienteret
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Ejvind Dahl Jens Martin Christensen (Herning Nordre
Provstiudvalg)

Poul Rosenvinge Nissen Knud Erik Lundtofte Hansen

Carsten Hoffmann (Herning Nordre
Provsti)

Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre
Provsti)
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