
Referat
Herning Søndre Provsti – Møder

PU møde 19. juni 2018 d. 19-06-2018, 09:00, 

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

Kommentarer:
 

1 - Ansøgning fra Gullestrup mr. vedr. ændring i budgetrammen ang. kordegneopgaver. 
Behandlede sager: 
Budget - Gullestrup - 2019 (2018 - 5929)

Bilag: Brprovsti 
Beskrivelse:
Gullestrup sogns menighedsråd anmoder om flytning af kr. 20.000 i budgetrammen for 2019 fra Gullestrup
sogn til Herning sogn.
Beløbet dækker kordegnens regnskabs- og kirkebogsopgaver for Gullestrup sogn.
 

Referat:
Provstiudvalgets beslutning:
Godkendt. 

2 - Udvidelse og ombygning af Fredens kirke 
Behandlede sager: 
Fredens kirke - udvidelse og renovering af Fredens kirke (2018 - 4354)

Bilag: Udvidelse og ombygning af Fredens kirke, 20180606161754611 
Beskrivelse:
Provstiudvalget har på mødet den 20. marts besluttet at undersøge muligheden for at finde økonomi til
samlet udvidelse og ombygning af Fredens kirke.
Samlet projekt anslået til kr. 13.200.000.
Fredens sogn har fra overskud i forbindelse med tårnrenovering kr. 530.586,- som er godkendt overført til
kirkeprojektet på PU-mødet den 27. februar 2018.
Endvidere har provstiudvalget på PU-mødet den 27. februar 2018 godkendt brug af salgsprovenu kr.
2.119.170,- fra præsteboligen til kirkeprojektet.
På budget 2018 har Fredens sogn fået tilført kr. 3.000.000,- på anlægsrammen til kirkeprojektet.
Manglende finansiering kr. 7.550.244,- .
Fredens sogn har på budget 2018 fået 218.000,- til rente- og afdragsbeløb på et stiftsmiddellån på 1 mio. til
kirkeprojektet (beløbet kan bruges til finansiering af projektet). Stiftsrådet har imødekommet ansøgningen
om et samlet stiftsmiddellån på 7.300.000,- over 20 år, som dermed kan opfylde finansieringsbehovet.
Rente- og afdragsbeløb er indregnet i den samlede oversigt over renter og afdrag. Se punkt  - 
budgetbehandling 2019.
 



Referat:
Provstiudvalgets beslutning:
Provstiudvalget godkender finansiering af en samlet udvidelse og ombygning af Fredens kirke.
Samlet ramme kr. 13.200.000,-.
Projektet videresendes til Viborg Stift til godkendelse. 

3 - Assing vedr. tilbygning til graver-/mandskabshus, udskiftning af porte og døre,
etablering af vaskeplads og udskiftning af hegn ved materialeplads 
Behandlede sager: 
Assing menighedsråd - graver-/mandskabshus (2018 - 4941)

Bilag: 20180614152500881 
Beskrivelse:
Assing menighedsråd har på provstiudvalgsmødet den 20. marts 2018 fået godkendt brug af salgsprovenu
fra præstegården til finansiering af tilbygning til graver-/mandskabsbygning, udskiftning af porte og døre,
etablering af vaskeplads og udskiftning af hegn ved materielgård.
Samlet anslået pris kr. 523.250,-.
 
14. juni 2018: Assing menighedsråd har i forbindelse med tilbudsindhentning fået oplyst, at det ikke er
muligt at skaffe de samme tegltagsten, som er på den eksisterende bygning.  
Assing menighedsråd vil før provstiudvalgsmødet den 19. juni oplyse en overslagspris på udskiftning af hele
taget på graver-/mandskabsbygningen.
Menighedsrådet ønsker provstiudvalgets godkendelse af forbruget af salgsprovenuet, før der arbejdes
videre med projektet.

Referat:
Provstiudvalgets beslutning:
Provenuet fra salg af præstebolig må bruges til finansiering af projektet.
Eventuelt overskud anvendes til ekstraordinært afdrag på stiftsmiddellånet oprettet i forbindelse med
opførelse af ny præstebolig.  

4 - Ansøgning fra Sdr. Felding 
Behandlede sager: 
Sdr. Felding menighedsråd - økonomi - samarbejder (2018 - 5025)

Bilag: Ansøgning fra Sdr. Felding, Ansøgning lukkede synsarbejder,
MR_Referat_underskrevet_30052018_2018_7, Overslag frie midler - m.h.p. budget 2019 
Beskrivelse:
Sdr. Felding menighedsråd ansøger om lukning af synsarbejder og annullering af tidligere bevillinger.
Projekt indeklima i kirken er lukket efter anbefaling fra Finn Balle, da kirken i øjeblikket er sund.
Projekt renovering af tårn er sat på langtidsplanen til 2025.
Sdr. Felding menighedsrådet kan, hvis ovenstående godkendes, selv finansiere tidligere beløb kr. 29.000,-
godkendt på syn til restbetaling vedr. kirkediget og budgetbidragsønsket vedr. katafalk kr. 15.000,- + kr.
22.000,- godkendt af PU på mødet den 22. maj vedrørende ansøgning fra 5% midlerne til plæneklipper til
kirkegården.
 

Referat:
 
Provstiudvalgets beslutning:
Godkendt.



5 - Betaling for rustvognskørsel i forbindelse med kirkelukning i renoveringsperiode 
Behandlede sager: 
Orientering - præster og menighedsråd - bedemandsforretninger (2018 - 6304)

Bilag: Betaling for rustvognskørsel i forbindelse med kirkelukning i renoveringsperiode 
Beskrivelse:
Betaling for rustvognskørsel i forbindelse med kirkelukning i renoveringsperiode.
 
Aktuelt: Vestre kapel og Rind kirke
 
Hvem betaler:
Rustvognskørsel kr. 750,-
Blomsterkørsel kr. 500,-

Referat:
 
Provstiudvalgets beslutning:
Kutymen er at familien betaler rustvognskørsel, og menighedsrådet kan beslutte at betale blomsterkørsel.
 

6 - Vedr. PUK budget 2019 
Behandlede sager: 
PUK budget 2019 (2018 - 8780)

Bilag: PUK budget 2019, Vedr. PUK budget 2019 
Beskrivelse:
PUK budget 2019
Godkendelse af foreløbigt budgetbidrag vedr. PUK budget 2019.
 
Stempel:
CVR-nr. 21222542, Budget 2019, Bidrag budget afleveret d. 06-06-2018 12:31

Referat:
Provstiudvalgets beslutning:
Godkendt.

7 - Materiale vedr. budget 2019 
Behandlede sager: 
Budgetbehandling 2018 vedr. budget 2019 (2018 - 15849)

Bilag: 20180613171037524, Rente- og afdragsoversigt, Langtidsplan 2018 - 2026 
Beskrivelse:
Behandling af budget 2019
 
Materiale vedr. budget 2019
 
Rente-og afdragsoversigt + langtidsplan 2018 - 2026 

Referat:
Provstiudvalgets beslutning:
Menighedsrådenes indsendte budgetbidrag vedr. 2019 behandlet.
 



8 - Eventuelt 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 
 
 
 

Referat:
Provstipræstekursus for præster i Herning Søndre Provsti - fin og god tur.
Ny præst i Skarrild- Karstoft- Ilderhede
Ansættelsessamtaler vedr. provstisekretærstilling 

9 - Pris- og lønindeks for 2019 
Behandlede sager: 
Budgetbehandling 2018 vedr. budget 2019 (2018 - 15849)

Bilag: 20180611105515824 
Beskrivelse:
8. juni 2018: Kirkeministeriets udmelding af pris- og lønindeks for 2019.
 
Øvrig drift: 1,0 %
Løn: 1,0 %
Anlæg: 0,5 %
 
Mange ville måske have forventet en større fremskrivning. Der er dog i fremskrivningsprocenterne ovenfor
indarbejdet en niveaukorrektion, som regulerer for en for høj fremskrivning fra 2017 til 2018.
 
Niveaukorrektionen for 2018 er:
Øvrig drift: -0,6 %
Løn: -1,0 %
Anlæg: -1,3 %
 

Referat:
Provstiudvalget orienteret 

10 - Vedr. ansættelse af ny provst - Herning Nordre Provsti 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 
Vedr. ansættelse af ny provst - Herning Nordre Provsti
 
Udtalemøde 30. maj kl. 17 i Vildbjerg - fælles formøde PU og MR
Forventet ansættelse 15. september 2018
Afskedsreception i Hedeagerkirkens lokaler



torsdag den 21. juni 2018 kl 15 - 17.
 

Referat:
 Provstiudvalget orienteret.

11 - Orienteringspunkt vedr. HR-arbejdet 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 
 
 
 
 

Referat:
 
 Provstiudvalget orienteret.

12 - Orienteringspunkt til PU-møder vedr. Skole-Kirke samarbejdet - Folkekirkens
skoletjeneste (FSVS) 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 
 
 
 
 

Referat:
 Provstiudvalget orienteret.
 

Herning Søndre Provsti – Møder - 19-06-2018, 09:00


