
Referat
Herning Søndre Provsti – Møder

PU-møde 12. oktober 2021 kl. 15.30 - d. 12-10-2021 kl. 15:30 til 23:59

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Fasterholt MR / Ansøgning om 5% midler til
ekstra udgifter ifm. ny containerplads
(beslutningspunkt)

Fasterholt MR søger om 5% midler på kr. 18.750 til
dækning af ekstra udgifter i forbindelse med ny
containerplads, hvor stien skulle gøres bredere end
forventet.
Den variable momsprocent på Rind kirkegård lyder
på 25%.
 
Når den variable momsprocent er
fratrukket merudgiften på kr. 18.750, vil den reelle
merudgift lyde på kr. 17.812,50.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Ny containerplads
/ materialeplads på Fasterholt Kirkegård - Herning
Søndre (2021 - 8653)

Bilag:
Ansøgning om 5% midler, Ansøgning om 5% midler,
Faktura

PU godkender en 5% bevilling på kr. 17.812,50 til
dækning af merudgiften til sti i forbindelse med ny
containerplads.

2 - Rind-Kollund MR / Ansøgning om 5% midler til
ny løvsuger på KG (beslutningspunkt)

Rind-Kollund MR søger om 5% midler på
kr. 103.593,75 til dækning af udgifter i forbindelse
med køb af ny løvsuger til Rind kirkegård.
 
Den variable momsprocent på Rind kirkegård lyder
på 23%.
 
Når den variable momsprocent er fratrukket
købsprisen på kr. 103.593,75, vil den reelle

PU godkender en 5% bevilling på kr. 98.828,75 til køb
af ny løvsuger til Rind Kirkegård. 



indkøbspris for en ny løvsuger lyde på kr. 98.828,75.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Rind-Kollund - Ny løvsuger til
Rind Kirkegård - Herning Søndre (2021 - 24336)

Bilag:
Ansøgning 5% tilskud, Ansøgningskema 5 % midler,
Tilbud_43643 Herning Have Skov & Park

3 - Herning MR / Udskydelse af renovering af tag
samt indvendig kalkning af Herning Kirke
(beslutningspunkt)

Herning MR har på et MR-møde besluttet, at de
ønsker at udskyde renovering af Herning Kirkes tag
samt indvendig kalkning af Herning Kirke til efter
konfirmationerne i maj 2023 i stedet for i 2022.
 
Herning Kirke får på budget 2022 følgende til de to
projekter:
 
Drift:
Renter vedr. lån til kalkning:   kr.      25.833
Renter vedr. lån til tag:           kr.       37.458
Renter i alt:                              kr.         63.291 

Anlæg:
Afdrag vedr. lån til kalkning:   kr.   666.668
Afdrag vedr. lån til taget:        kr.    966.668
Afdrag i alt:                              kr.   1.633.336

Der er vedlagt notat.

Sager:
Byggesag - Herning - Nyt tag på Herning Kirke -
Herning Søndre (2021 - 10087)

Bilag:
TELEFONnotat vedr. ren. af tag samt indvendig
kalkning af Herning Kirke

PU takker Herning MR for orientering om
udskydelsen af renovering af taget samt indvendig
kalkning af Herning Kirke.
 
PU har besluttet, at Herning MR i årsregnskab 2022
skal flytte de renter på kr. 63.291, som Herning
MR vil få i ligningen i 2022 til ovenstående projekter,
fra drift til anlæg.
 
Herning MR vil dermed pr. 31.12.2022 have kr.
1.696.627 (kr. 63.291, renter + kr. 1.633.336, afdrag)
stående på anlæg til ovenstående projekter.
 
I forbindelse med budgetlægning for 2023 vil PU
overveje rest finansieringen på kr. 3.203.373 (kr.
4.900.000 - kr. 1.696.627), om der vil være mulighed
for kontantfinansiering på budget 2023, eller om der
skal optages til Stiftsmiddellån.
 
I forbindelse med ovenstående projekter henviser
PU MR til den digitale arbejdsplads "DAP", hvor der
under "Håndbøger" er en beskrivelse af
arbejdsgange i forbindelse med byggesager.
 
Projekterne skal sendes til godkendelse i Viborg Stift
via PU inden igangsætning.
 
MR skal være opmærksom på, at der skal vælges en
kirkekyndig arkitekt.

4 - Arnborg MR / Indflytningssyn, præstebolig
(beslutningspunkt)

Indflytningssyn i Arnborg præstebolig afholdt den
02.09.2021
 
1) På præstekontoret opsættes PC, og der bestilles
ny multiprinter, som installeres af en tekniker inkl.
kontrol af router. MR er ansvarlig.

Taget til efterretning.



 
2) På præstekontoret samles og opsættes skrivebord
og stol. Det gamle fjernes. Loftslampe ved
skrivebordet flyttes hen over skrivebordet. MR er
ansvarlig.
 
3) Ventilation gennemgås og indreguleres. Der skal
laves serviceaftale med årlig service. Vær særlig
opmærksom på udsug i bryggers. Der kan f.eks. laves
aftale med Åskov-Kibæk VVS.
 
4) Murværk ved ny dør i stuen afrenses.
 
5) Der sættes hegn op mod vest ved ny terrasse.
 
Aftale vedr. rengøring af tjenstlige lokaler:
Det blev aftalt, at det konverteres til udvendig
vinduesvask samt 1 gang årligt indendørs.
 
Aftale om forbrugsudgifter:
Der betales efter forbrug og refusion for tjenstlige
lokaler.

Sager:
Tjenestebolig - Arnborg - Indflytningssyn den 2.
september 2021 - Herning Søndre (2021 - 22621)

Bilag:
2021_09_02 indflytningssyn Arnborg præstebolig

5 - Sct. Johannes MR / Projekt vedr. renovering af
Sct. Johannes Kirkes tårn (beslutningspunkt)

Sct. Johannes MR har indsendt projektbeskrivelse
inkl. budgetoverslag for renovering af Sct. Johannes
Kirkes tårn til godkendelse i Viborg Stift.
 
På PU-mødet den 16.03.2021 godkendte PU
følgende økonomi til ovenstående projekt:
 
Etape 1: 
Gives på budget 2022:          kr. 2.153.772
Allerede i kirkekassen:          kr.    447.009
Samlet økonomisk ramme:  kr. 2.600.781

Etape 2 og etape 3:
På PU-mødet den 16.03.2021 besluttede PU, at
etape 2 og 3 først skal udføres i år 2025, og de to
etaper er dermed sat på PU´s langtidsplan i år 2025,
hvor der er afsat en økonomisk ramme på kr.
700.000.

PU har besluttet, at følgende flyttes fra fase 3 til fase
1:
 
- "Urskive renoveres, afrenses og males inkl. lift" til
en anslået pris på kr. 125.000 inkl. moms
- "Kors, nedtagning og reparation, samt nyt
bladguld" til en anslået pris på kr. 56.250 inkl. moms
 
PU har besluttet, at tildele Sct. Johannes MR en 5%
bevilling på kr. 150.000 til ovenstående. Bevillingen
er mindre end det anslåede beløb, da der vil være en
besparelse på leje af lift og kran i forbindelse med
flytning fra fase 3 til fase 1.
 
PU fastholder etape 2 samt resten af etape 3 på
langtidsplanen i 2025 med en samlet økonomisk
ramme på kr. 500.000. Dette vil blive tilrettet i
provstiets langtidsplan på grund af ovenstående
beslutning.
 
PU videresender projektet til Viborg Stift med
anbefaling.



Sager:
Herning Søndre Provsti - Byggesag - Sct. Johannes
Kirke - Sankt Johannes Sogns Menighedsråd - Øvrige
bygninger, arealer og omgivelser (2021 - 26664)

Bilag:
Opsummering, Svarbrev, Sct. Johannes. Økonomisk
ramme til etape 1, 2021.08.13 -Sct Johannes Kirke -
skitsemappe (1)

7 - PUK-kassen / Revisionsprotokollat vedr.
ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering
(beslutningspunkt)

Provstiets revisor PWC har fremsendt
"Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold,
revisionens omfang og rapportering (vilkår for
revisionsopgaven)" til godkendelse i PU samt
til underskrivelse af alle PU-medlemmer.

Sager:
Årsregnskab 2020 - PUK-kassen -
Beholdningseftersyn - Revisonsprotokollat - Henring
Søndre (2020 - 32402)

Bilag:
Tiltrædelsesprotokollat. Revisionsprotokollat vedr.
ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering

PU godkender den fremsendte "Revisionsprotokollat
vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og
rapportering (vilkår for revisionsopgaven)". 

8 - PUK-kassen årsregnskab 2020 /
Revisionsprotokol (beslutningspunkt)

Revisorfirmaet PWC har fremsendt revisionsprotokol
for PUK-kassens årsregnskab for 2020 til
godkendelse i PU.
 
Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse

Sager:
Årsregnskab 2020 - PUK-kassen -
Beholdningseftersyn - Revisonsprotokollat - Henring
Søndre (2020 - 32402)
Årsregnskab 2020 - PUK-kassen -
Beholdningseftersyn - Revisonsprotokollat - Henring
Søndre (2020 - 32402)

Bilag:
Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2020, Den
uafhængige revisors revisionspåtegning

PU godkender revisionsprotokollatet for årsregnskab
2020.
 
PU vurderer, at det ikke er praktisk muligt fuldt ud at
implementere funktionsadskillelse på
provstikontoret.
 
Provstikontoret har den 11.10.2021 fået etableret
dobbelt fuldmagt i PUK-kassens 3 pengeinstitutter.



9 - Arnborg MR / Revisionsprotokol
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2020 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskabet for 2020
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2020 - Arnborg - Herning Søndre (2021 -
8454)

Bilag:
Revisionsprotokollater 2020, Arnborg

PU godkender årsregnskab 2020.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion, samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

PU henstiller til, at revisionens øvrige bemærkninger
bliver taget til efterretning og tilrettes i fremtidige
arbejdsprocedurer.

Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

10 - Assing MR / Revisionsprotokol
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2020 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskabet for 2020
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2020 - Assing - Herning Søndre (2020 -
12088)

Bilag:
Revisionsprotokollater 2020, Assing

PU godkender årsregnskab 2020.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion, samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.
 
Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

11 - Fasterholt MR / Revisionsprotokol
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2020 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskabet for 2020
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2020 - Fasterholt - Herning Søndre
(2021 - 13997)

Bilag:
Revisionsprotokollater 2020, Fasterholt

PU godkender årsregnskab 2020.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion, samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.
 
PU henstiller til, at revisionens øvrige bemærkninger
bliver taget til efterretning og tilrettes i fremtidige
arbejdsprocedurer.
 
Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

12 - Fredens MR / Revisionsprotokol
(beslutningspunkt)

PU godkender årsregnskab 2020.



Revisionsprotokollat for årsregnskab 2020 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskabet for 2020
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2020 - Fredens - Herning Søndre (2021 -
14191)

Bilag:
Revisionsprotokollater 2020, Fredens

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.
 
Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

13 - Gjellerup MR / Revisionsprotokol
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2020 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskabet for 2020
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2020 - Gjellerup - Herning Søndre (2020
- 16105)

Bilag:
Revisionsprotokollater 2020, Gjellerup

PU godkender årsregnskab 2020.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

PU henstiller til, at revisionens øvrige bemærkninger
bliver taget til efterretning og tilrettes i fremtidige
arbejdsprocedurer.
 
Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

14 - Gullestrup MR / Revisionsprotokol
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2020 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskabet for 2020
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2020 - Gullestrup - Herning Søndre
(2021 - 14196)

Bilag:
Revisionsprotokollater 2020, Gullestrup

PU godkender årsregnskab 2020.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

PU henstiller til, at revisionens øvrige bemærkninger
bliver taget til efterretning og tilrettes i fremtidige
arbejdsprocedurer.
 
Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

15 - Hedeager MR / Revisionsprotokol
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2020 til

PU godkender årsregnskab 2020.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i



behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskabet for 2020
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2020 - Hedeager - Herning Søndre (2021
- 14204)

Bilag:
Revisionsprotokollater 2020, Hedeager

kirkekassens regnskabsfunktion samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

PU henstiller til, at revisionens øvrige bemærkninger
bliver taget til efterretning og tilrettes i fremtidige
arbejdsprocedurer.
 
Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

16 - Herning MR / Revisionsprotokol
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2020 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskabet for 2020
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2020 - Herning Sogn - Herning Søndre
(2021 - 14210)

Bilag:
Revisionsprotokollater 2020, Herning MR

PU godkender årsregnskab 2020.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

PU henstiller til, at revisionens øvrige bemærkninger
bliver taget til efterretning og tilrettes i fremtidige
arbejdsprocedurer.
 
Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

17 - Herning Kirkegårde / Revisionsprotokol
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2020 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskabet for 2020
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2020 - Herning Kirkegårde - Herning
Søndre (2021 - 13988)

Bilag:
Revisionsprotokollater 2020, Herning KG

PU godkender årsregnskab 2020.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion.
 
Der vil blive sendt et svarbrev til
kirkegårdsbestyrelsen

18 - Ilderhede MR / Revisionsprotokol
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2020 til
behandling i PU.
 

PU godkender årsregnskab 2020.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå



Revisorens bemærkninger til årsregnskabet for 2020
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2020 - Ilderhede - Herning Søndre (2020
- 25234)

Bilag:
Revisionsprotokollater 2020, Ilderhede

enefuldmagt til MR konti.
 
Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

19 - Karstoft MR / Revisionsprotokol
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2020 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskabet for 2020
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2020 - Karstoft - Kvartalsrapporter -
Herning Søndre (2020 - 12086)

Bilag:
Revisionsprotokollater 2020, Karstoft

PU godkender årsregnskab 2020.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

PU henstiller til, at revisionens øvrige bemærkninger
bliver taget til efterretning og tilrettes i fremtidige
arbejdsprocedurer.
 
Der vil blive sendt et svarbrev til MR. 

20 - Kølkær MR / Revisionsprotokol
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2020 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskabet for 2020
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2020 - Kølkær - Herning Søndre (2021 -
13989)

Bilag:
Revisionsprotokollater 2020, Kølkær

PU godkender årsregnskab 2020.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

PU henstiller til, at revisionens øvrige bemærkninger
bliver taget til efterretning og tilrettes i fremtidige
arbejdsprocedurer.
 
Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

21 - Rind-Kollund MR / Revisionsprotokol
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2020 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskabet for 2020
vedlagt.

PU godkender årsregnskab 2020.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.



Sager:
Årsregnskab 2020 - Rind-Kollund - Herning Søndre
(2021 - 4459)

Bilag:
Revisionsprotokollater 2020, Rind-Kollund

PU henstiller til, at revisionens øvrige bemærkninger
bliver taget til efterretning og tilrettes i fremtidige
arbejdsprocedurer.
 
Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

22 - Sct. Johannes MR / Revisionsprotokol
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2020 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskabet for 2020
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2020 - Sct. Johannes - Herning Søndre
(2021 - 10473)

Bilag:
Revisionsprotokollater 2020, Sankt Johannes

PU godkender årsregnskab 2020.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.

PU henstiller til, at revisionens øvrige bemærkninger
bliver taget til efterretning og tilrettes i fremtidige
arbejdsprocedurer.
 
Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

23 - Sdr. Felding MR / Revisionsprotokol
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2020 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskabet for 2020
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2020 - Sdr. Felding - Herning Søndre
(2021 - 8465)

Bilag:
Revisionsprotokollater 2020, Sdr. Felding

PU godkender årsregnskab 2020.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion.
 
Der vil blive sendt et svarbrev til MR. 

24 - Skarrild MR / Revisionsprotokol
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2020 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskabet for 2020
vedlagt.

Sager:

PU godkender årsregnskab 2020.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion samt at det pga.
sognets størrelse ikke er muligt at undgå
enefuldmagt til MR konti.
 
Der vil blive sendt et svarbrev til MR.



Årsregnskab 2020 - Skarrild - Kvartalsrapporter -
Herning Søndre (2020 - 12087)

Bilag:
Revisionsprotokollater 2020, Skarrild

25 - Eventuelt

 

 

26 - Valg til PU / Resultat af valg til PU og Stiftsrådet
(orienteringspunkt)

Der er ved indleveringsfristens udløb kun
indkommet én liste, liste 1. På den baggrund aflyses
afstemningsvalg.
 
Valgt til PU er følgende:

Poul Nissen, Gjellerup MR
Jens Christian Troelsen, Feldborg MR
Lars Staunstrup Jensen, Vildbjerg
John Egebjerg-Johansen, Hedeager MR
Ejvind Dahl, Aulum
Johannes Jespersen, Simmelkær 

 
Stedfortræder til PU:

Ole S. Jensen, Fredens MR
 
Præsterepræsentant:

Jens Christian Hasager Kirk
 
Valgt til repræsentant til stiftsrådet:

Ejvind Dahl, Aulum (Herning Nordre
provsti)
Arne Bach, Herning (Herning Søndre
provsti)

 
Stedfortræder til stiftsrådet:

Hans Jørgen Kousgaard, Snejbjerg MR
(Herning Nordre provsti)

 
Eventuelle klager over valgets gyldighed skal senest
den 26.10.2021 indsendes til biskoppen.

Sager:
Valg - Valg til provstiudvalg samt Stiftsråd 2021 -
Herning Nordre (2021 - 18198)
Valg - Valg til provstiudvalg samt Stiftsråd 2021 -
Herning Nordre (2021 - 18198)

Bilag:

Orienteret.



Valgbestyrelse protokol 14092021, Valgbestyrelse
protokol 01092021

27 - HR (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

28 - Skoletjenesten (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

29 - Folkekirkens Familiestøtte (orienteringspunkt)

 

Orienteret.
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Ejvind Dahl Poul Rosenvinge Nissen

Poul Ole Højgaard Bech Knud Erik Lundtofte Hansen

Anne Marie Søe Nørgaard (Herning
Nordre Provstiudvalg)

Alex Dahl Nielsen (Herning Nordre
Provstiudvalg)

Jens Martin Christensen (Herning Nordre
Provstiudvalg)

Carsten Hoffmann (Herning Nordre
Provsti)

Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre
Provsti)
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