Referat
Herning Søndre Provsti – Møder

PU-møde den 10. december 2019 kl. 15.30 - d. 10-12-2019 kl. 15:30 til 23:59
Deltagere: Carsten Hoffmann, Kirsten Braad Thyssen, Knud Erik Lundtofte Hansen, Poul Rosenvinge Nissen,
Anne Marie Søe Nørgaard, Poul Ole Højgaard Bech, Alex Dahl Nielsen, Jens Martin Christensen, Ejvind Dahl

Mødepunkt

Referat

1 - Ilderhede MR / Synsrapport 2019
(beslutningspunkt)

PU har besluttet, at punkt 1 skal dækkes af
kirkekassens frie midler.

Synsrapport fra Ilderhede Sogn. Syn foretaget den
30.10.2019.
KIRKEGÅRDSMUREN
Nye mangler:
1) Sokkel på den del af kirkegårdsmuren ud for
kirkehuset på den indvendige side skal repareres, og
der lægges fliser langs kanten. Anslået pris kr.
15.000. Der er ikke sat tidspunkt for udførelsen.
Provstesyn i 2022.

Sager:
SYN 2019 - Ilderhede - Herning Søndre (2019 - 9309)
Bilag:
Syn af Ilderhede kirke 2019

2 - Sct. Johannes MR / Renovering af kirketårn
(beslutningspunkt)

PU har besluttet, at etape 1 skal igangsættes nu pga.
nedstyrtningsfare af ørnene. Ifølge prisoverslaget fra
bygningsrådgiver Finn Balle vil etape 1 koste kr.
Der har været afholdt ekstra ordinært provstesyn på 1.490.000. Hvis ørnene ikke er medtaget i etape 1,
Sct. Johannes kirkes tårn den 30.10.2019. I henhold skal de med i etape 1. Dermed vil udgiften forhøjes.
til synsrapporten skal etape 1 laves hurtigst muligt
pga. nedstyrtningsfare af ørnene. Synsrapporten er PU godkender en samlet ramme til etape 1 på kr.
opdelt i 3 etaper med følgende udgifter:
1.490.000 samt evt. ekstra udgift til ørnene. Heraf
godkender PU en 5% bevilling på kr. 1.000.000 pga.
1. etape
1.490.000 kr.
nedstyrtningsfare samt brug af kirkekassens frie
2. etape
425.000 kr.
midler på kr. 65.717.
3. etape
449.000 kr.
Udgift i alt 2.364.000 kr.
Økonomien finansieres dermed på følgende måde:

Ifølge jurist Katrine Andreasen i Viborg Stift skal
projektet sendes til godkendelse i Viborg Stift.
Almindeligt provstesyn i 2020.
Der er vedlagt arbejdsbilag.
Sager:
Byggesag - Sct. Johannes kirkes tårn - vedr. ørne og
tårnur - murværk m.v. (2018 - 25090)
Byggesag - Sct. Johannes kirkes tårn - vedr. ørne og
tårnur - murværk m.v. (2018 - 25090)
Byggesag - Sct. Johannes kirkes tårn - vedr. ørne og
tårnur - murværk m.v. (2018 - 25090)
Byggesag - Sct. Johannes kirkes tårn - vedr. ørne og
tårnur - murværk m.v. (2018 - 25090)

Bevilget på budget 2016:
Brugt af dette beløb:
Overskud fra vinduer præstebolig
Indestående i kirkekassen i alt:

500.000 kr.
-82.554 kr.
6.837 kr.
424.283 kr.

Indestående i kirkekassen:
424.283 kr.
5% bevilling da projektet er akut:
1.000.000 kr. (+
evt. ekstra udgift til ørnene)
Brug af kirkekassens frie midler:
65.717 kr.
(som skal overføres til anlæg)
I alt:
1.490.000 kr.
PU har besluttet, at etape 2 og etape 3 vil komme på
langtidsplanen i år 2025 med en samlet sum på kr.
1.000.000.

PU sender projektet videre til godkendelse i Viborg
Bilag:
Stift med anbefaling.
NOTAT_Facade_Vest_Foto,
NOTAT_Facade_Øst_Foto,
NOTAT_Facade_Nord_Foto,
NOTAT_Facade_Syd_Foto, syn_2019_sct
johannes_tårn, Budget_Kirketårn_syn 2019,
Økonomi Sct. Johannes tårn, Arbejdsskema til punkt
2 på dagsorden til PU-møde den 10.12.2019,
Aktdokument

3 - Lånepolitik i Herning Nordre og Herning Søndre
provstierne (beslutningspunkt)
Ifølge jurist Katrine Saboe Andreasen i Viborg stift er
den nuværende lånepolitik i Viborg stift, at man
afdrager lån i stiftet indenfor rimelig tid. På
landsplan er der ved at blive udarbejdet en generel
vejledning i forhold til lån i stifterne. Når denne
vejledning er på plads, vil den blive sendt ud til alle
provstier.
Lånepolitik i Herning Nordre og Herning Søndre
provstier
Provsterne foreslår følgende løbetid på optagelse af
kommende lån:
·
·
·
·

Optagelse af lån på op til kr. 1.500.000 – 5
års løbetid
Optagelse af lån på op til kr. 2.500.000 – 7
års løbetid
Optagelse af lån på op til kr. 4.000.000 – 10
års løbetid
Ved lån over kr. 4.000.000 tages der en
individuel vurdering

PU godkender lånepolitikken.

Det skal dog altid undersøges, om der er mulighed
for kontantfinansiering inden der optagelse lån.
Derudover foreslår provsterne, at de samlede
rente/afdrag årligt max må være på kr. 9.500.000.
Der arbejdes på at få nedsat det årlige beløb til
rente/afdrag til mellem kr. 7-8.000.000, så der kan
blive luft til akutte lånebehov.
Langtidsplanen kommer med på
økonomikonsultationerne i maj måned, så den hele
tiden vil være up to date mht. igangsætning af nye
projekter.

Sager:
Lånepolitik og fremtidig budgetlægning i Herning
Nordre og Herning Søndre provstier (Herning
Søndre) (2019 - 34800)
Bilag:
Aktdokument

4 - Fremtidig budgetlægning (beslutningspunkt)
PU skal beslutte, om der skal ændres i proceduren i
forbindelse med udmelding af ligningsbeløb i forhold
til kommende budgetår.
Gravstedskapitaler
Hidtil har PU kun indirekte taget højde for de enkelte
sognes gravstedskapitaler. Det foreslås, at PU
fremadrettet tager direkte højde for de enkeltes
sognes gravstedskapitaler.
Det foreslås, at der bliver lavet et gennemsnit af
gravstedskapitalerne for de sidste 5 år for hvert
sogn. Fra budget 2021 bruges dette gennemsnit som
"0-punktet".
Dette vil betyde, at hvis et sogn i det kommende
budgetår vil få mindre end "0-punktet" i
gravstedskapitaler, vil sognet få tilført
differencen i ligningen. På samme måde vil det
betyde, at hvis et sogn i det kommende budgetår vil
få mere end "0-punktet" i gravstedskapitaler, vil
differencen blive trukket i sognets ligning.
Forsikringspræmie til "Folkekirkens Selvforsikring"
Derudover foreslås det, at det enkelte sogns
forsikringspræmie fratrækkes den rensede ligning.
De år hvor der skal betales forsikringspræmie vil
hvert sogn få den præcise forsikringspræmie ekstra i

PU godkender den nye procedure for fremtidig
budgetlægning.

ligning til det efterfølgende år. Hvis der et år ikke
skal betales forsikringspræmie, vil sognene dermed
ikke få ekstra ligning til betaling af
forsikringspræmie.
Bliver ovenstående godkendt af PU, vil alle
regnskabsfører blive orienteret på erfa mødet den
27. februar 2020, og alle menighedsråd vil blive
orienteret i foråret 2020 i udmeldingsbrevet
vedr. foreløbig budget for 2021. Der vil også blive
orienteret om dette til økonomisamtalerne i maj
måned 2020.
Sager:
Lånepolitik og fremtidig budgetlægning i Herning
Nordre og Herning Søndre provstier (Herning
Søndre) (2019 - 34800)
Bilag:
Aktdokument

5 - Eventuelt

PU-møde den 20.10.2020 flyttes til den 27.10.2020.
PU-møde den 10.11.2020 flyttes til den 17.11.2020.
Der bliver holdt formandsmøde den 14.01.2020.
Invitation er sendt ud.
Det er blevet besluttet, at der sættes en glasvæg op i
provstikontorets lokaler ud mod den gamle kirkegård
pga. arbejdsmiljø.

6 - Høring i forbindelse med byggeri i kirkezone 1 for Orienteret.
Skarrild Kirke (orienteringspunkt)
Den 20.11.2019 modtog Herning Søndre Provsti en
høring fra Herning kommune vedr. opførelse af et
udhus imod naboskel til Kirkepladsen 9. Bygningen
placeres således, at det ikke er muligt at se
bygningen fra kirken.
Høringen er også sendt til Viborg Stift og
Skarrild MR.
Udtalelse fra jurist i Viborg Stift er vedlagt som bilag.
Sager:
Høring - Skarrild - Tilbygning i kirkezone 1 for Skarrild
Kirke - Herning Søndre (2019 - 36351)
Høring - Skarrild - Tilbygning i kirkezone 1 for Skarrild
Kirke - Herning Søndre (2019 - 36351)
Bilag:

Høring, Tegninger til høring, Høring vedr. bebyggelse
ved Skarrild Kirke

7 - Plancher fra provstiudvalgskonference den
09.11.2019 (orienteringspunkt)

Orienteret.

Plancher fra provstiudvalgskonferencen
den 09.11.2019 er vedlagt som bilag.
Sager:
Landsforeningen af Menighedsråd Provstiudvalgskurser - Arrangementer - Konferencer
- Orientering (Herning Søndre) (2018 - 18119)
Bilag:
Provstiudvalgskonference den 9. november 2019

8 - HR (orienteringspunkt)

Orienteret.

9 - Skoletjenesten (orienteringspunkt)

Orienteret.

Referat fra bestyrelsesmøde den 28.11.2019 er
vedlagt som bilag.
Sager:
Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift (VIBSKO) Skole-Kirke samarbejdet - Herning Søndre (2018 3921)
Bilag:
referat d. 28. november 2019

10 - Folkekirkens Familiestøtte (orienteringspunkt) Orienteret.
Lene Frølund Rasmussens kontrakt er blevet
forlænget.
Sager:
PERSONALE - Lene Frølund Rasmussen - Folkekirkens
Familiestøtte (2018 - 5401)
Bilag:
Forlængelse af kontrakt
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