Referat for: Herning Nordre Provstiudvalg
PU møde 16. maj 2017. Kl. 15.30
Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

Mødepunkt
1

Sunds / diverse uforudsete udgifter
Sag: Ekstra bevillinger 2017 (877)

Beslutning
1) Godkendt 5%-bevilling på kr. 24.000,2) Godkendt 5%-bevilling på kr. 9.600,-

Sunds / diverse uforudsete udgifter
2017.05.02: Sunds menighedsråd ansøger om
en 5%-bevilling på i alt kr. 42.564,99.

3) Godkendt 5%-bevilling på kr. 4.400,4) Almindeligt vedligehold.

Det ansøgte beløb dækker over følgende:
1) Udskiftning af ringemaskine ved
kirkeklokkerne.
Udgift kr. 24.000,2) Reparation af varmestyring i sognegården nævnt ifm. provstesyn 2017.
Udgift kr. 9.619,99
3) Udgifter ifm. afholdelse af
menighedsrådsvalg 2016. Udgifter til valgbokse
og studiefotografering af kandidaterne var ikke
kommet med i den ansøgning, som
provstiudvalget godkendte på mødet den 17.
januar 2017.
Udgift kr. 4.407,50
4) Opsætning af midlertidige vægge ifm.
træk/støj i gangarealerne i sognegården som
undersøgelse af, hvordan en permanent
afskærmning vil virke.
Udgift kr. 4.537,50
2017.05.02: Bilag - Sunds - ansøgning uden
bilag
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Aulum / diverse projekter - budget 2017 og
budget 2018
Sag: Budget 2018 (876)
Aulum / diverse projekter - budget 2017 og
budget 2018
2017.05.05: Aulum menighedsråd udleverede
ifm. økonomikonsultationen den 5. maj en liste
over behov/ønsker i 2017 og 2018 og årene
fremover. Finansieres ved kirkekassens frie
midler (kr. 880.000,-) samt bevillinger fra
provstiudvalget.

Se vedhæftede ansøgning for uddybning af
Referat,16-05-2017

1)
- Synsudsat arbejde anført ifm. provstesyn til kr.
150.000 skal udføres.
- Projekt anslået til kr. 350.000: Indsend ansøgning
med beskrivelse af funktion og bygningsændringer
med overslag. Herefter PU-behandling evt. ifm.
langtidsplan. Lav evt. midlertidig løsning.
2) I henhold til svarbrev af 12. oktober 2016 bedes
menighedsrådet indsende yderligere behovsanalyse
samt overslag, før provstiudvalget kan tage stilling.
3) Indsend ansøgning med konkrete funktioner og
timetal på nuværende og evt. fremtidig kirke- og
kulturmedarbejder, idet der er tale om fast årlig
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punkter.

driftsudgift.

Hovedpunkter til drøftelse:
1) Budget 2018: Anlægsbevilling til
dåbsværelse: kr. 350.000,-. Derudover
godkendelse af overførsel af kr. 150.000,- fra
drift til anlæg (beløbet er givet på budget 2017
til dåbsværelse på baggrund af provstesyn i
2016).
2) Budget 2018: Anlægsbevilling til teknik i
kirken: kr. 350.000,- Derudover godkendelse af
overførsel af kr. 160.000,- fra drift til anlæg.
3) Oprettelse af ekstra kirke- og
kulturmedarbejder (20 timer). Ønsket
ansættelsestidspunkt 1/8 2017. Udgift i 2017:
Kr. 100.000,- Udgift i 2018: 150.000. Årligt
behov efter 2018: Kr. 150.000,4) Lønudgifter til kirkesanger. Udgift i 2017:
Kr. 20.000,- Udgift i 2018: Kr. 50.000,- Årligt
behov efter 2018: Kr. 50.000,-

4) Provstiudvalget godkender brug af frie midler kr.
20.000,- i 2017 og kr. 50.000,- i 2018 samt tildeler
et fast årligt beløb på kr. 50.000,- fra 2019.
5) Godkendt brug af kirkekassens frie midler.
6) Afhold nødvendige udgifter i 2017 og undersøg
konkret behov i 2018 (herunder mulighed for
refusion) med henblik på budgetlægning for 2018.
7) Anslået udgift kr. 75.000-100.000 i alt. Hvis
udgiften ikke kan dækkes af kirkekassen, kan
menighedsrådet indsende en 5%-ansøgning.
8) Godkendt brug af kirkekassens frie midler.
9) Godkendt brug af kirkekassens frie midler.
10) Godkendt brug af kirkekassens frie midler.

Øvrige punkter:
5) Kørselsudgifter. Udgift i 2017: Kr. 15.000,Udgift i 2018: Kr. 30.000,6) Efteruddannelse af nye medarbejdere. Udgift
i 2017: kr. 30.000. Udgift i 2018: kr. 30.000.
7) Organist på barsel. Udgift i 2017: Kr.
75.000. Udgift i 2018: Kr. 175.000.
8) Hjemmeside og kommunikationspakke.
Udgift i 2017: Kr. 50.000,9) Lovsangsledelse som komp. for kirkesanger:
Udgift i 2017: Kr. 20.000,10) Forøgelse af undervisningsbudget. Udgift i
2017: Kr. 50.000,- Udgift i 2018: Kr. 30.000,11) Indkøb af musikinstrumenter. Udgift i
2018: Kr. 50.000,12) Visionsseminar/konsulentydelser. Udgift i
2018: Kr. 50.000,13) Maskiner. Udgift i 2018: Kr. 100.000,14) Likviditet stillet til rådighed udgør kr.
200.000,- efter nedjustering ifm. budget 2017.
Menighedsrådet anslår, at dette beløb ikke er
stort nok.
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Simmelkær / udskiftning af kirkegårdsmur
Sag: Simmelkær kirkegård (897) - Simmelkær
Sogn

11) Godkendt brug af kirkekassens frie midler.
Instrumenter anskaffes evt. over en årrække.
12) Egne kræfter evt. i samarbejde med HRkonsulent Kirsten Lund.
13) Indsend yderligere oplysninger.
14) Beløbet fastholdes.

Godkendt.
Beløb til synsudsat arbejde på kr. 100.000,- givet
på budget 2018 slettes.

Simmelkær / udskiftning af kirkegårdsmur
2017.05.07: Efter afslutningen af renoveringen
af Simmelkær Kirkes tag er der et overskud på
kr. 100.000,Simmelkær menighedsråd ansøger
provstiudvalget om tilladelse til at bruge
overskuddet til udskiftningen af
kirkegårdsmuren mod nord/vest, så de kan gå i
Referat,16-05-2017
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gang med projektet her i 2017.
Kirkegårdsmursudskiftningen blev anbefalet
ifm. provstesynet i februar 2017, og beløb er
tildelt på foreløbigt budget 2018.
Simmelkær får besøg af kirkegårdskonsulenten
ifm. kirkegårdsrundturen i Herning Nordre og
Herning Søndre den 18. maj 2017.
Viborg Stiftsøvrighed er den godkendende
myndighed ved udskiftning af kirkegårdsmur.
4

Ørnhøj / omlægning af kirkegård
Sag: Ørnhøj kirkegård (665) - Ørnhøj Sogn

Provstiudvalget er positivt indstillet over for de
foreslåede ændringer, men endelig stillingtagen
afventer kirkegårdsrundtur.

Ørnhøj / omlægning af kirkegård
2017.05.11: Ørnhøj menighedsråd ansøger om
to ændringer ifm. kirkegården.

Ifm. kirkegårdens afd. 1 skal menighedsrådet
indsende et tillæg til kirkegårdsvedtægterne til
godkendelse i provstiet. Derudover skal
menighedsrådet også sende besked ud til de berørte
gravstedsejere.

Del 1) Anlæggelse af sti
Både brugere og personale har udtrykt ønske
om at få lavet en sti fra lågen på p-pladsen til
indgangen til kirkegården, så det bliver
nemmere for kørestols- og rollatorbrugere at
komme med på plænen. Samtidig vil en sti også
gøre det muligt at anvende katafalk, når der er
kistebegravelser på plænen.
Der ønskes en overflade af stenmel i farven
lysbrun, så den ligner gruset på kirkegårdens
gange mest muligt. Projektet kan udføres for ca.
kr. 25.000,- Menighedsrådet foreslår
finansering med de kr. 25.000,-, som på
baggrund af syn i 2016 blev givet på budget
2017 til omlægning af græsplænen.
Kirkegårdslederen fra Vildbjerg har imidlertid
undgået omlægning ved at yde ekstra pleje.
Del 2) Omforandring af kirkegårdens afd. 1
Gravstederne i afd. 1 ligger i plateauer adskilt
med betonmellemvægge. Væggene er ved at
vælte, står skæve, er knækkede og ser ikke
pæne ud. Dette kombineret med, at færre
borgere ønsker de helt almindelige dobbelte
gravsteder med en hæk omkring, gør, at
menighedsrådet ønsker få jævnet plateauerne
ud af flere omgange og så græs i det, hvorefter
det kan anvendes til urnegravsteder.
Menighedsrådet ønsker derfor provstiudvalgets
godkendelse af vores beslutning vedr. stop af
kistenedsættelser.
____
Samtidig ønsker menighedsrådet og
kirkegårdspersonalet at få besøg af
kirkegårdskonsulenten, hvis provstiet
arrangerer en kirkegårdsrundtur senere på året.
Referat,16-05-2017
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Haderup / aflønning af
menighedsrådsmedlemmer
Sag: Haderup menighedsråd (506) - Haderup
Sogn

Beslutning

Der skal skæres kr. 2.500,- i det samlede beløb til
formand/kontaktperson, kasserer og kirkeværge i
henhold til beregningsmodellen.
Provstiudvalget godkender skattefri godtgørelse til
kalenderføreren.

Haderup / aflønning af
menighedsrådsmedlemmer
2017.05.01. Haderup menighedsråd ansøger om
godkendelse af honorar/godtgørelser til
følgende personer i/uden for menighedsrådet.
Formand/kontaktperson: Kr. 9.000,- i
skattepligtigt honorar
Kasserer: Kr. 3.750,- i skattefri godtgørelse
Kirkeværge: Kr. 3.750,- i skattefri godtgørelse
(uden for menighedsrådet)
Kalenderfører: Kr. 3.750,- i skattefri
godtgørelse (uden for menighedsrådet)
Menighedsrådet ønsker, at kalenderføreren
fortsat skal modtage den skattefri godtgørelse,
da vedkommende har mange administrative
opgaver ifm. udlejningen af kirkehuset:
1) Besvarelse af mange forskelligartede
spørgsmål fra potentielle lejere
2) Udformning og rundsending af
lejekontrakter
3) Udsendelse af fakturaer og opfølgning på
indbetaling af depositum/slutbeløb
6

Eventuelt
Sag: Provstiudvalget (469)
Eventuelt

Referat,16-05-2017

PU orienteret.
Resultat af undersøgelse vedr. mobning ift. præster
udsendt, og der vil komme drøftelser i den
forbindelse.
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Tjørring / Kirkeministeriet har godkendt
oprettelsen af halvtidspræstestilling
Sag: NY Tjørring - deltidspræstestilling (887) Tjørring Sogn

Stillingen opslås i august.

Tjørring / Kirkeministeriet har godkendt
oprettelsen af halvtidspræstestilling
2017.05.04: Til orientering. Kirkeministeriet
har godkendt oprettelsen af en
overenskomstansat præst på halv tid i Tjørring.
Fra og med budget 2018 er Tjørring blevet
tildelt kr. 185.000,-, hvilket blev vedtaget på
provstiudvalgsmødet den 21. februar 2017.
Anbefalet ansættelsestidspunkt 1. september
2017.
8

Folkekirkens Familiestøtte / forslag udsendt
til menighedsråd
Sag: Folkekirkens Familiestøtte (850)

PU orienteret.

Folkekirkens Familiestøtte / forslag udsendt til
menighedsråd
2017.05.04: Til orientering. Menighedsrådene i
Herning Nordre og Herning Søndre har fået
tilsendt oplægget, der skal drøftes/stemmes om
af hvert menighedsråd inden endelig
afstemning ifm. budgetsamrådet den 24. august
2017.
9

Tjenesteboliger / anbefalinger ifm.
boligstandard
Sag: Tjenesteboliger / boligstandard (903)

PU orienteret.

Tjenesteboliger / anbefalinger ifm.
boligstandard
2017.05.04: Til orientering. Præsteforeningen
og Landsforeningen af menighedsråd er blevet
enige om anbefalinger for god standard for
tjenesteboliger, Foreningerne opfordrer til, at
disse anbefalinger indgår i overvejelserne, når
menighedsråd og provstiudvalg/stift træffer
beslutninger om køb, renovering, ombygning af
en tjenestebolig.
Se vedhæftede anbefalinger.
2017.05.08: Bilag - Cirkulære om tjenestebolig
- §38
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Orienteringspunkter til PU-møder (Kirke til
Kirke - FKG)
Sag: Provstiudvalget (469)
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PU orienteret.
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Orienteringspunkter til PU-møder (Kirke til
Kirke - FKG)

Afbud fra: Anne Marie Søe Nørgaard, Alex Dahl Nielsen
Godkendt af: Kirsten Braad Thyssen, Asger Grove Korsholm, Jens Martin Christensen, Erik Ove Nielsen,
Poul Bech, Ejvind Dahl, Jørgen Andersen.
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