
Referat
Herning Søndre Provsti – Møder

PU-møde 6. december 2022 - d. 06-12-2022 kl. 15:30 til 18:00

Deltagere: Carsten Hoffmann, Johannes Jespersen, Lars Staunstrup Jensen, Jens Christian Troelsen, John
Egebjerg-Johansen, Ejvind Dahl, Brian Krüger Iversen
Afbud: Poul Rosenvinge Nissen

 

Mødepunkt Referat

3 - Ilderhede MR / Ansøgning om 5% midler til
ekstra el-udgifter (beslutningspunkt)

Ilderhede MR har indsendt en ansøgning om 5%
midler på kr. 80.000 til dækning af ekstraordinære
el-udgifter i 2022.
 
MR har budgetteret med kr. 40.000 til dækning af el-
udgifter på budget 2022, men den reelle udgift har
været på kr. 122.972.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Ilderhede - Udgift til
ekstraordinære el-udgifter - Herning Søndre (2022 -
33386)

Bilag:
ansøgning om 5 % midler Ilderhede 2022

PU har besluttet at godkende en 5% bevilling på kr.
50.000 til dækning af den ekstraordinære udgift til
el-forbruget i indeværende år.
 
Restbeløbet må dækkes af kirkekassens frie midler. 

5 - Herning Kirkegårde / Ansøgning om 5% midler til
etablering af belysning ved Nordre Kapel
(beslutningspunkt)

Herning Kirkegårdsbestyrelse har indsendt en
ansøgning om 5% midler på kr. 199.500 til etablering
af belysning langs indkørsel til Nordre Kapel. Beløbet
dækker udgift til levering og montering af lamper,
relæer, ledning, dækbånd mm.
 
Det oplyses i ansøgningen, at kirkegårdens personale
selv vil stå for arbejdet med nedgravning af kabel og
udgravning til lamper og efterfølgende reetablering i
løbende samarbejde med elektrikeren.
 
Herning Kirkegårdes variable momsprocent lyder på

PU har besluttet at godkende en 5% bevilling på op
til kr. 180.000 til etablering af belysning ved
indkørsel til Nordre Kapel.
 
Kirkegårdsbestyrelsen gøres opmærksom på, at der
skal ved arbejder på mere end kr. 25.000 indhentes
to tilbud.



51%.
 
Den reelle udgift lyder herefter på:
 
Udgift:                                                     kr. 199.500
Fratrukket variabel momsprocent: kr.   -20.349
Reel udgift:                                            kr.  179.151 

Sager:
Herning Kirkegårde - Belysning ved indkørselsvej til
Nordre Kapel - Ansøgning om 5% midler - Herning
Søndre (2022 - 26713)
Herning Kirkegårde - Belysning ved indkørselsvej til
Nordre Kapel - Ansøgning om 5% midler - Herning
Søndre (2022 - 26713)

Bilag:
Brev til provstiudvalg vedr. 5% ansøgning vedr.
belysning Nordre Kgd pdf, bestyrelses referat fra d.
15 november 222

6 - Herning Kirkegårde / Ansøgning om 5% midler til
renovering af Vestre Kapel (beslutningspunkt)

Bestyrelsen for Herning Kirkegårde har indsendt to
ansøgninger om 5% midler i forbindelse med
renovering af Vestre Kapel, og dermed en forhøjelse
af den samlede økonomiske ramme til projektet.
 
Den samlede godkendte økonomiske ramme lyder
på kr. 9.615.513
 
Bestyrelsen for Herning Kirkegårde søger om
forhøjelse af den samlede økonomiske ramme med
følgende:
 
Kr. 593.000 til forhøjelse af den økonomiske ramme
efter licitation
 
Kr. 110.875 til dækning af sanitering af isolering med
asbest
 

Der vedlægges et arbejdsbilag.

Sager:
Byggesag - Herning Kirkegårde - Renovering af Vestre
Kapel - Ansøgning om 5% midler - Herning Søndre
(2019 - 7202)
Byggesag - Herning Kirkegårde - Renovering af Vestre
Kapel - Ansøgning om 5% midler - Herning Søndre

PU godkender en forhøjelse af den økonomiske
ramme med i alt kr. 184.487, så den samlede
økonomiske ramme til renovering af Vestre Kapel
inkl. forplads herefter lyder på kr. 9.800.000.

For at ovenstående økonomiske ramme kan
overholdes har PU besluttet, at følgende arbejder
ikke skal indgå i projektet:

- Foldevæg til at skjule køleceller:       kr. 110.000
- Maling af foldevæg:                             kr.    14.560
- Rydning af hække, hegn, træer:        kr.    45.000
- Reduc. af tykkelse granitkantsten:    kr.   46.560
- Buske:                                                      kr.    47.000
- Træer:                                                      kr.    20.000
- Bunddække:                                           kr.    62.000
Samlet besparelse:                                  kr. 345.120

PU har tidligere godkendt en 5% bevilling på kr.
515.513. Da PU´s puljen med 5% midler pt er presset,
har PU besluttet at denne 5% bevilling skal ændres til
et lån i stiftsmidlerne

PU har på baggrund af ovenstående besluttet at
forhøjelse af den økonomiske ramme med kr.
184.487 samt den tidligere 5% bevilling på kr.
515.513 optages som et samlet stiftsmiddellån på i
alt kr. 700.000 med første afdrag i 2024.

De nuværende værdipapirer, der skal finansiere
renoveringen, må først sælges efter forudgående



(2019 - 7202)
Byggesag - Herning Kirkegårde - Renovering af Vestre
Kapel - Ansøgning om 5% midler - Herning Søndre
(2019 - 7202)
Byggesag - Herning Kirkegårde - Renovering af Vestre
Kapel - Ansøgning om 5% midler - Herning Søndre
(2019 - 7202)

Bilag:
Til provstiudvalg vedr. Vestre kapel-renovering
ansøgning vedr. budgetoverskridelse nov. 2022, Brev
til provstiudvalg vedr.5% ansøgning vedr.
asbestsanering pdf, Herning Vestre Kapel - Indstilling
incl. tilbud på asbestsanering, Arbejdsbilag vedr.
renovering af Vestre Kapel inkl. forplads

godkendelse af PU.

7 - Hedeager MR / Indflytningssyn, Schubertsvej 1,
7400 Herning (beslutningspunkt)

Torsdag den 10.11.2022 blev der afholdt
indflytningssyn i præsteboligen beliggende på
Schubertsvej 1, 7400 Herning.
 
1) Der isættes et oplukkeligt vindue (med
udluftningsventil) i værkstedet.
 
2) Alle vinduer og alt udvendigt træværk males til
foråret og fugerne omkring vinduerne efterses og
udskiftes
 
3) Sokkelkanten males
 
4) Haven opgraderes til foråret
 
5) Måtterammer under alle tre havedøre skæres
tilbage med ”finecutter”, forsegles og pudses. Der
afsluttes med fuge under dør.
 
6) Lågen ind til terrasseområdet genetableres
 
7) I garagen opsættes to udluftningsventiler
 
8) Der isættes LED pærer i de 15 fastmonterede
loftslamper og etableres hensigtsmæssige
korrespondancer
 
9) Der opsættes gardiner i præstekontoret
 
10) Ny EL tavle
 
11) Der opsættes en DUKA One Pro 50+ ventilation i
baggangen over tørretumbler og vaskemaskine
 
12) Der er hjemhentet prisoverslag på udskiftning af
trægulv i gangarealet foran køkken og i stueområdet.
Det er op til præsteparret, om de ønsker gulvet

PU godkender alle synsarbejderne iht. synsskemaet
fra indflytningssynet og respekterer, at provsten ikke
pt. ønsker udskiftning af trægulvet i henhold til
punkt 12 i synsrapporten.
 
PU godkender en 5% bevilling til dækning af
synsarbejderne. Se punkt 8 på denne dagsorden.
 
Når der er udarbejdet en aftale mellem MR og
provst for afregning af forbrugsudgifter samt en
aftale for pasning af haven, sendes disse til
godkendelse i PU.
 
John Egebjerg-Johansen forlod mødet under
behandling af dette punkt.



skiftet nu eller på et senere tidspunkt.
 
13) Huset gennemgås af VVS’er for diverse mangler
og justeringer
 
14) Da haven er over 1000 m2 har MR som
udgangspunkt ansvar for pasning af have- og
gårdsplads.
 
Der udarbejdes senere en aftale om afregning af
forbrugsudgifter mellem menighedsråd og præst.
Præsten tager en samtale med rådet om dette. Den
færdige aftale skal efterfølgende godkendes i
provstiudvalget.
 
Samlet skønnet pris for punkterne 1-13: kr. 193.000

Sager:
Tjenestebolig - Hedeager - Schubertsvej 1 -
Indflytningssyn den 10. november 2022 kl. 14.30 -
Ansøgning 5% midler - Herning Søndre (2022 -
23492)

Bilag:
Indflytningssyn 2022 Schubertsvej 1

8 - Hedeager MR / Ansøgning om 5% midler ifm.
indflytningssyn af provstebolig, Schubertsvej 1,
7400 Herning (beslutningspunkt)

Hedeager MR har indsendt en ansøgning om 5%
midler på kr. 168.000 til dækning af udgifter i
forbindelse med indflytningssyn på Schubertsvej 1,
7400 Herning. 
 
Den samlede skønnede udgift til indflytningssynet
lød på kr. 193.000, men udskiftning af trægulv
ønsker præsten ikke pt. Denne udgift er derfor
trukket fra det skønnede beløb.

Sager:
Tjenestebolig - Hedeager - Schubertsvej 1 -
Indflytningssyn den 10. november 2022 kl. 14.30 -
Ansøgning 5% midler - Herning Søndre (2022 -
23492)

Bilag:
2022 - ansøgning om 5 % midler til 2023 efter
indflytningssyn provstebolig

PU har besluttet at godkende en 5% bevilling på op
til kr. 168.000 i henhold til indflytningssynet
den 10.11.2022. Se i øvrigt synsskemaet fra det
foregående punkt i denne dagsorden.
 
John Egebjerg-Johansen forlod mødet under
behandling af dette punkt.

9 - Gjellerup MR / Ansøgning om midler til
arkitektkonkurrence (beslutningspunkt)

PU kan ikke bevilge 5% midler til en
arkitektkonkurrence, da det ikke ligger indenfor
rammerne til bevilling af 5% midler.



Gjellerup MR har indsendt en ansøgning til PU, hvor
de søger om kr. 166.000 til dækning af udgifter i
forbindelse med en arkitektkonkurrence i 2023.
 
MR ønsker at få afklaret, om det på sigt vil være en
mulighed at bygge til Gjellerup Kirke, så en tilbygning
til Gjellerup Kirke kan komme med på PU´s
langtidsplan, når PU næste gang behandler
langtidsplanen på et PU-møde i november 2023.
 
På budget 2022 har MR modtaget kr. 100.000 til de
nødvendige undersøgelser i forbindelse med en
tilbygning til Gjellerup Kirke. MR har på nuværende
tidspunkt brugt kr. 62.598 af denne bevilling.

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

Bilag:
Kære Provstiudvalg, Formålsbeskrivelse tilbygning
ved kirken, Bygherrerådgivning budget, 2022-11-10
Referat, VS Tilbygning til kirken

PU har besluttet, at indkalde MR til et dialogmøde
omkring en evt. tilbygning til Gjellerup Kirke.

Provsten og 2 PU-medlemmer deltager i
dialogmødet.

10 - Gjellerup MR / Ansøgning om etablering af ny
urnehave (beslutningspunkt)

Gjellerup MR har indsendt en ansøgning om
etablering af en ny urnehave (krydsplænen) afdeling
05 på Gjellerup Kirkegård.
 
Menighedsrådet oplyser, at kirkegårdens personale
kan udføre opgaven selv. Der vil dog komme en
merudgift som er anslået til kr. 50.000 til indkøb af
planter, chaussesten, leje af minigraver samt
bortskaffelse af materialet fra gangarealet.

Sager:
Kirkegård - Gjellerup - Etablering af ny urnehave,
Krydsplænen afdeling 05 - Herning Søndre (2022 -
35782)

Bilag:
20221107114441178

PU godkender den indsendte ansøgning fra Gjellerup
MR vedr. etablering af en ny urnehave
(krydsplænen) afdeling 05 på Gjellerup Kirkegård.
 
MR må indsende et budgetønske til budget 2024 i
forbindelse med den anslåede udgift til etablering af
urnehaven. 

MR skal tilrette kirkegårdsvedtægten. Når den er
tilrettet, skal den sendes til godkendelse i PU.

11 - Skarrild MR / Ansøgning om frigivelse af midler
indestående i Viborg Stift (beslutningspunkt)

Skarrild MR har indsendt ansøgning om frigivelse

PU godkender Skarrild MR´s ansøgning om frigivelse
af "Andet indlån med rente" på kr. 40.910,87.
Beløbet godkendes til delvis dækning af underskud i
forbindelse med ny flisebelægning.



af "Andet indlån med rente" på kr. 40.910,87, som
MR har indestående i Viborg Stift.
 
MR har fået ny belægning på ved Skarrild Kirke,
kapel og containerplads. MR har tidligere afsat kr.
85.000 til projektet, men projektet har beløbet sig til
kr. 163.680.
 
MR ønsker at dække underskuddet på kr. 37.739,13
af kirkekassens frie midler.

Sager:
Byggesag - Skarrild - Ny flisebelægning på Skarrild
Kirkegård - Ansøgning om frigivelse af Andet indlån
med rente indestående i Viborg Stift - Herning
Søndre (2022 - 34283)

Bilag:
VS Ansøgning fra Skarrild kirkes menighedsråd

 
PU videresender MR´ets ansøgning til Viborg Stift
med anbefaling.

12 - Arnborg MR / SYN (beslutningspunkt)

Arnborg MR har afholdt SYN den 25.11.2022.
 
Der er ingen punkter eller bemærkninger i
synsrapporten. 

Sager:
SYN 2022 - Arnborg - Herning Søndre (2022 - 24361)

Bilag:
Skema til syn (4)

Orienteret. 

13 - Fredens MR / Provstesyn (beslutningspunkt)

Der blev afholdt provstesyn i Fredens den
17.11.2022.

Kirken
Oplyst af MR på provstesynet:
På grund af nærliggende drikkevandsboring kan der
være behov for at sætte tagrender på kirkens tårn
for at tage vandet fra kobbertaget. Vandet kan føres
væk via eksisterende nedløb, der løber inde i tårnet. 
MR undersøger nærmere.
 
Ellers ingen bemærkninger i synsskemaet.

Sager:
SYN 2022 - Fredens - Præ og Provstesyn - Herning
Søndre (2022 - 13622)

Orienteret.



Bilag:
Provstesyn Fredens den 17.11.2022

14 - Herning Kirkegårde / Provstesyn
(beslutningspunkt)

Der blev afholdt provstesyn på Herning Kirkegårde
den 17.11.2022
 
Nordre Kapel
1) Mørtelfuger langs murkrone på facade af Nordre
kapel. Fuger udkradses og omfuges. 
 
2) Indvendig dør til kapel skal justeres i hængsler –
evt. skal der nye hængsler/gulvdørlukker til.
 
3) Hynder til kapelrummet er slidte.
 
 
 
 
 
4) Mørtelfuger i teglgulv skal gås efter. Ved
hovedindgang foretages omfugning i hele feltet.
Udvendigt anvendes epoxyfuger.
 
Vestre Kirkegård
5) Mandskabsbygning og administration. 5 pumper i
teknikrum trænger til udskiftning
 
 

 
6) Vægventiler i mandskabsbygning skal lukkes
permanent. Udvendigt fra er det enkleste. Ventil
hugges ud og der lukkes med murværk.
 
7) Lysstofrør skiftes til LED ( i alt 15 stk. armaturer)

Sager:
SYN 2022 - Skarrild - Præ og Provstesyn - Herning
Søndre (2022 - 13627)
SYN 2022 - Herning Kirkegårde - Præ og Provstesyn -
Herning Søndre (2022 - 13626)

Bilag:
syn_2022_herning kirkegårde, Provstesyn Herning
Kirkegårde den 17.11.2022

 
 
 
 
 
 
 
1) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 15.000
 
2) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 10.000
 
3) Hvis kirkegårdsbestyrelsen vurderer, at hynderne
skal skiftes, kan kirkegårdsbestyrelsen indsende et
budgetønske til budget 2024 ud fra et indhentet
prisoverslag.
 

4) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 8.000
 
 
5) PU har besluttet, at det skal afvente screening af
alle provstiets bygninger til foråret 2023. Det vil
måske være muligt at søge om midler i puljen til grøn
omstilling.

 
6) Udføres i 2024. PU godkender kr. 35.000 på
budget 2024

 
7) Udføres i 2023 for kirkekassens egne midler.
Skønnet pris kr. 10.000

15 - Karstoft / Provstesyn (beslutningspunkt)

Der blev afholdt provstesyn i Karstoft den
17.11.2022.

 
 
 
 



 
Kirken
1) Elinstallation i kirken skal gås efter og alle
stofledninger skal udskiftes. Kabler til blivende udtag
skal forenkles og afsluttes i dåse. Uautoriserede
dåser/kontakter skal ubetinget skiftes.
 
Undersøg derudover stofkabler ved varmerør.
 
2) Murværk ved kirkens glamluger skal gås efter –
mørtelfuger udfræses og skiftes. Dette vedrører syd,
vest og nord. Øst efterses ved samme lejlighed, men
er forventeligt ikke skadet.
 
3) Glamluger i tårnet skal males. Lugens beslag skal
afmonteres og sendes til fornyet varmforzinkning. 
 

4) Luge på tårnets tagflade mod øst giver regndryp
når vinden står i en bestemt retning. Dette kan
klares ved opsamling af vand i spande på gulv. Det
anbefales at indkøbe en balje med større flademål
for sikker opsamling af vandsprøjt.
 
5) Sidste bænk mod kor foreslås fjernet for at give
plads til kor, klaver o.l. Bænk sættes indtil videre på
loftet.
 

Kirkegården
6) MR’s planer om fællesplæne med plade samt
Urnegrave blev drøftet 
 
7) MR og graver orienterede om deres ønsker om, at
dels at samle fredede sten for sig i en ”mindelund” i
forlængelse af lapedariet – og dels at fastholde en
praksis med at kunne tilbyde at placere gravminder i
lapidariet mod betaling for en ti-års periode. Vi
drøftede vigtigheden af, at gravminder derefter
fjernes/destrueres, da det eller bliver for
omfattende med tiden.
Der henvises til ”følgeblad til Takstblad for 2023”
udsendt oktober 2022.

Sager:
SYN 2022 - Skarrild - Præ og Provstesyn - Herning
Søndre (2022 - 13627)
SYN 2022 - Karstoft - Præ og Provstesyn - Herning
Søndre (2022 - 13628)
SYN 2022 - Karstoft - Præ og Provstesyn - Herning
Søndre (2022 - 13628)

Bilag:
syn-2022-karstoft, Provstesyn Karstoft den
17.11.2022, VS Opfølgning karstoft.

 
 
1) Udføres i 2024. PU godkender kr. 25.000 på
budget 2024
 
 
 
 
 
2) Udføres i 2024. PU godkender kr. 20.000 på
budget 2024
 
 
 
3) Udføres i 2024. PU godkender kr. 24.000 på
budget 2024
 
4) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 250
 
 

5) Udføres i 2023 for kirkekassens egne midler.
Skønnet pris kr. 750

 
 
6) Punktet vil PU drøfte på denne dagsordenens
næste punkt
 
7) Punktet vil PU drøfte på denne dagsordenens
næste punkt



16 - Karstoft MR / Ansøgning om ændring på
Karstoft Kirkegård (beslutningspunkt)

Karstoft MR har indsendt en ansøgning, hvor de
søger om ændringer på Karstoft Kirkegård for at
tilbyde et lidt bredere sortiment af
begravelsesmuligheder.

MR ønsker at tillægge en række til urnegrave med
plads til sten og et lille bed i ral i kanten ud mod
lapidariet.

Derudover ønsker MR at anvende et ledigt område i
plænen i afdeling D til kistebegravelse med plade i
græs.

MR har medsendt billeder af de eksisterende
områder i henhold til ovenstående.

Sager:
Kirkegård - Karstoft - Ændring af Karstoft Kirkegård -
Lapidarium - Herning Søndre (2022 - 4569)
Kirkegård - Karstoft - Ændring af Karstoft Kirkegård -
Lapidarium - Herning Søndre (2022 - 4569)

Bilag:
VS Nye tiltag v Karstoft Kirkegård, Provstiudvalget,
VS billeder fra Karstoft kirkegård,
IMG_20221025_134927, IMG_20221025_134328,
IMG_20221025_134505

PU kan ikke godkende MR´ets indsendte ønsker.

PU vil i stedet anbefale, at MR får udarbejdet en
helhedsplan for kirkegården, så gravsteder samles
omkring kirken og de gravsteder, der ikke er brug for
nedlægges, og at der i stedet etableres
fællesområder med lavere plejeniveau.

Ønske om arkitektbistand til en helhedsplan kan MR
påføre budgetbidraget til foråret som et
budgetønske.

17 - Skarrild / Provstesyn (beslutningspunkt)

Der blev afholdt provstesyn i Skarrild den
17.11.2022.
 
Kirken
1) Skruer på byindfatning/vindskede skal skiftes til
rustfri/syrefast skrue A4.
 
2) Kondensafløb fra varmepumpe skal inddækkes
med zink-nedløbsrør, der slidses i bagside for
inddækning omkring rør. Dette gælder også udløb i
tagrende, hvor der afsluttes med 90 grader bøjning.
 
3) Tagsten er revnet og skal skiftes
 
 
4) Mørtelfuger ved granitkvadre skal gås efter og
repareres forskriftsmæssigt med den rigtige
mørteltype.
 

 
 
 
 
 
 
1) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 1.500
 
2) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 1.000
 
 

3) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 1.000
 
4) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 4.000 



5) Mandskabsbygning – elvarme udskiftes med
varmepumpeløsning i to toiletter samt kontor.

6) Fuger under dør ind til konfirmandlokale skal
skiftes. 

 
Kirkegården
7) Overvejelser om omdannelse af en kisteplads til
urnegravsteder.
Ønsker MR at gå videre med ovennævnte, skal MR
indsende en ansøgning med beskrivelse samt
billeder af projektet til behandling i PU, inden MR
igangsætter projektet.
Bliver projektet godkendt af PU, skal der ske en
tilretning af kirkegårdsvedtægten, som skal sendes
til godkendelse i PU.
 
Præstebolig
8) Ønske om opsætning af solceller på garagetag.
Præsteboligen er opvarmet med luft til vand. De
stigende elpriser bliver en større og større byrde.
 
 
9) Opmærksomhed på 5 års syn næste år i forhold til
renoveringen.
 
10) Gennemgik haven mht. hegn og låger. MR skal
sikre løbende vedligehold / tilpasning af låger, så de
kan lukkes / udskiftning af rådne stolper.
 

11) Enkelte fuger i ydermur trænger til omfugning.

Sager:
SYN 2022 - Skarrild - Præ og Provstesyn - Herning
Søndre (2022 - 13627)
SYN 2022 - Skarrild - Præ og Provstesyn - Herning
Søndre (2022 - 13627)

Bilag:
syn_2022_skarrild_kirke, Provstesyn Skarrild den
17.11.2022

5) PU har besluttet, at udskiftning af elvarme skal
afvente screening af alle provstiets bygninger til
foråret 2023. Det vil måske være muligt at søge om
midler i puljen til grøn omstilling. 
 
 
6) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 1.500
 
 
 
7) Afventer ansøgning fra Skarrild MR
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) PU har besluttet at opsætning af solceller på
garagetag skal afvente screening af alle provstiets
bygninger til foråret 2023. Det vil måske være muligt
at søge om midler i puljen til grøn omstilling. 
 
9) MR skal være opmærksom på dette i 2023
 
 
10) Almindelig vedligehold. Skal udføres snarest for
kirkekassens egne midler
 

11) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler

18 - Ilderhede MR / Syn (beslutningspunkt)

Ilderhede MR har afholdt SYN den 17.10.2022.
 
Kirken
1) Solbænk m. øst repareres og males

 
 
 
 
 
1) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for



 
Kirkegården
2) Kirkegårdsmurens sokkel repareres mod øst og
vest
 
3) Indgangspiller fuges
 
 
4) Piller algebehandles
 
 
 
5) Tagpaptaget på maskinhuset algebehandles

Sager:
SYN 2022 - Ilderhede - Herning Søndre (2022 -
24369)

Bilag:
CCE_000169

kirkekassens egne midler
 
2) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler
 
3) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler
 
4) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler
 
 
5) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler

19 - Gjellerup MR / Syn (beslutningspunkt)

Gjellerup MR har afholdt SYN den 05.10.2022.
 
Ældre mangler
Mørtelfuger og puds på kirken gennemgås og
repareres. MR oplyser, at dette bliver gjort i 2023.
 
Kirken
1) Pletvis reparation af løs puds i kor
 
 
2) Pletvis reparation af kalk i kor og tårnrum
 
 
3) Tætning af udvendig dør i sideskib
 
 
4) Gennemgang og reparation mørtelfuger og puds
udvendig
 
5) Stern på sydsiden af tårn udskiftes
 
Kirkegården
6) Trådhegn mod syd og vest repareres og strammes
op
 
Mandskabsbygning
7) Udhæng males samt 2 vinduer mod øst
 
Garagen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023/2024 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 3.000
 
2) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023/2024 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 2.000 
 
3) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023/2024 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 5.000
 
4) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023/2024 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 8.000
 
5) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023/2024 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 7.000
 
6) PU godkender kr. 20.000 på budget 2024
 
 
 
7) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023/2024 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 8.000
 



8) Maling af udhæng og maler reparation af vinduer
mod vest
 
9) Levering og montering af varmepumpe til
værksted (el-radiator er stået af)
 
 
Sognegården
10) Belægning af p-plads for gangbesværede
 
11) Skilte med henvisning til kontor
 
Kapel
12) Indvendig reparation af puds ved gulv indvendig
 
Konfirmandstuen
13) Toilet skiftes
 
Præstebolig, Kirkebakken 16
14) Vandret udhæng, loft carport, loft terrasse og
vægge på skur males

Sager:
SYN 2022 - Gjellerup - Herning Søndre (2022 - 24364)

Bilag:
2022-10-13 bilag 5 Synsskema 2022

8) PU godkender kr. 10.000 på budget 2024
 
 
9) PU har besluttet, at det skal afvente screening af
alle provstiets bygninger til foråret 2023. Det vil
måske være muligt at søge om midler i puljen til grøn
omstilling.
 
10) PU godkender kr. 12.000 på budget 2024
 
11) PU godkender kr. 10.000 på budget 2024
 
 
12) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023/2024 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 1.000 
 
13) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023/2024 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 5.000
 
14) PU godkender kr. 16.000 på budget 2024

20 - Gullestrup MR / Aftale om pasning af
præstegårdshaven (beslutningspunkt)

Gullestrup MR har indsendt en underskrevet aftale
mellem sognepræsten og Gullestrup MR om pasning
af præstegårdshaven til behandling i PU. 

Sager:
Tjenestebolig - Gullestrup, Løvbakkevej 7 - Pasning af
have - Herning Søndre (2022 - 25350)

Bilag:
Aftale om vedligeholdelse af præstegårdshaven -
Gammel Løvbakkevej 7, Gullestrup

PU godkender den indsendte aftale. 

21 - Evt.

 

22 - Rind-Kollund MR / Indflytningssyn af
præstebolig, Kollundvej 28, Lind (orienteringspunkt)

PU-medlemmer John Egebjerg-Johansen og
Johannes Jespersen deltager.



Der afholdes indflytningssyn i præsteboligen
beliggende på Kollundvej 28, Lind, tirsdag den
13.12.2022 kl. 13.00.
 
Hvem fra PU kan deltage i indflytningssynet? 

Sager:
Tjenestebolig - Rind-Kollund - Kollundvej 28 -
Indflytningssyn den 13. december 2022 kl. 13.00 -
Herning Søndre (2022 - 35839)

Bilag:
Indflytningssyn i præsteboligen i Lind d. 1312 22 kl.
13.00

23 - Endelige budgetter for 2023 (orienteringspunkt)

Alle MR i Herning Søndre provsti har afleveret et
endeligt budget for 2023 i overensstemmelse med
den udmeldte ramme. 

Orienteret.

24 - PU / Langtidsplan (orienteringspunkt)

PU´s langtidsplan er opdateret iht. beslutningerne
på PU-mødet den 08.11.2022.
 
Den opdaterede langtidsplan er vedlagt som bilag til
orientering.

Sager:
Langtidsplan 2022 - Nye ansøgninger - Godkendelse
af planen - Rente/afdrag - Herning Søndre (2021 -
31244)
Langtidsplan 2022 - Nye ansøgninger - Godkendelse
af planen - Rente/afdrag - Herning Søndre (2021 -
31244)

Bilag:
Delreferat fra møde PU-møde 8. november 2022,
GÆLDENDE Langtidsplanlægningsskema 2024 - 2030
(intern brug) 2. udgave. Opdateret efter beslutning
på PU-MØDE den 08.11.2022

Orienteret.

25 - PU / Plan for rente og afdrag
(orienteringspunkt)

PU´s plan for rente og afdrag er opdateret iht.
beslutningerne på PU-mødet den 08.11.2022.
 
Den opdaterede plan er vedlagt som bilag til

Orienteret.



orientering.

Sager:
Langtidsplan 2022 - Nye ansøgninger - Godkendelse
af planen - Rente/afdrag - Herning Søndre (2021 -
31244)

Bilag:
GÆLGENDE budget 2024 Rente og afdrag 2023-2026
- 2. udgave. Opdateret efter beslutning på PU-MØDE
den 08.11.2022

26 - Arnborg, Fasterholt, Ilderhede, Karstoft og
Skarrild MR / Opsigelse af samarbejdsaftale vedr.
organistafløsning (orienteringspunkt)

Arnborg, Fasterholt, Ilderhede, Karstoft og Skarrild
MR har opsagt samarbejdsaftalen vedr.
organistafløsning pr. 31.07.2022.
 
Begrundelsen for ophævelsen er, at ordningen ikke
er blevet brugt i praksis i flere år.

Sager:
Samarbejdsaftale - Arnborg, Fasterholt, Ilderhede,
Karstoft og Skarrild sogne - Vedr. organistafløsning -
Ophævelse - Herning Søndre (2022 - 34289)

Bilag:
Underskrevet opsigelse af sam.aftale om
organistafløsning mellem Arnborg, Fasterholt,
Ilderhede, Karstoft og Skarrild, Samarbejdsaftale
Arnborg, Fasterholt, Ilderhede, Karstoft og Skarrild
sogne om organistafløsning

Orienteret.

27 - Gjellerup MR / Ansøgning om likviditetslån i 5%
midlerne (orienteringspunkt)

Gjellerup MR har indsendt en ansøgning til PU om
et LÅN i 5% midlerne på kr. 100.000.
 
Provsterne har på baggrund af Gjellerup MR´s
manglende likviditet til udbetaling af løn til
personalet truffet en formandsbeslutning og
godkendt et LÅN i 5% midlerne på kr. 100.000.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Gjellerup - LÅN i 5% midlerne
på kr. 100.000 - Manglende likviditet - Herning
Søndre (2022 - 35225)
Ansøgning 5% midler - Gjellerup - LÅN i 5% midlerne

Taget til efterretning. 



på kr. 100.000 - Manglende likviditet - Herning
Søndre (2022 - 35225)

Bilag:
Ansøgningskema 5 % midler_Likviditets-LÅN i 5%
midlerne_2, Svarbrev Gjellerup. Likviditets LÅN i 5%
midlerne

28 - Gjellerup MR / Ansøgning om 5% midler til køb
af ny projektor (orienteringspunkt)

Gjellerup MR har indsendt en ansøgning til PU om
5% midler på op til kr. 40.000 til køb af ny projektor i
Gjellerup Kirken. Projektoren er et vigtigt værktøj for
præsterne i forbindelse med december
måneds børne- og ungdoms julegudstjenester.
 
Provsterne har truffet en formandsbeslutning og
godkendt en 5% bevilling på op til kr. 40.000 til køb
af ny projektor til Gjellerup Kirke.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Gjellerup - Ny projektor til
Gjellerup Kirke - Herning Søndre (2022 - 35048)
Ansøgning 5% midler - Gjellerup - Ny projektor til
Gjellerup Kirke - Herning Søndre (2022 - 35048)

Bilag:
Ansøgning om 5% til projektor, Svarbrev Gjellerup.
5% bevilling til køb af ny projektor

Taget til efterretning. 

29 - Gullestrup MR / Vedr. høring om flytning af
sognegrænse (orienteringspunkt)

KM har udsendt en høring omkring flytning af
sognegrænsen mellem Gullestrup og Tjørring sogne. 
 
KM har efterfølgende anmodet provsterne om at
afholde et møde med Gullestrup og Tjørring MR, så
der kan indsendes en samlet indstilling fra alle
berørte parter til KM.

Sager:
Høring - Ansøgning fra Geo Partner Landinspektører
A/S vedr. ændring af sognegrænsen mellem
Gullestrup og Tjørring Sogne - Herning Søndre (2022
- 32223)

Bilag:
Aktdokument, Fra Gullestrup Sogns Menighedsråd
vedr. svar på Kirkeministeriets anmodning om

Orienteret.



bemærkninger, Fra Herning Provstikontor vedr.
ændring af sognegrænse mellem Gullestrup og
Tjørring sogne, Fra Tjørring sogns menighedsråd
vedr. ændring af sognegrænse mellem Gullestrup og
Tjørring sogne, Fra Viborg Stift vedr. ændring af
sognegrænse mellem Gullestrup og Tjørring sogne

30 - Kirke.dk / Anmodning om aktindsigt
(orienteringspunkt)

Kirke.dk har anmodet om aktindsigt i provstikurser
for  provstiets præster i perioden 01.01.2022 til d.d. 

Sager:
Henvendelse - Kirke.dk - Anmodning om aktindsigt -
Provstikurser med overnatning for præster i
perioden 2012 til 2022 - Herning Søndre (2022 -
34463)

Bilag:
Til Kirke.dk. Svar på henvendelse om aktindsigt, Svar
på aktindsigt Herning Søndre

Orienteret.

31 - PU / Godkendelse af PUK-kassens årsregnskab
2021 (orienteringspunkt)

Viborg Stift har godkendt PUK-kassens årsregnskab
for 2021. 

Sager:
Årsregnskab 2021 - PUK-kassen -
Beholdningseftersyn - Revisonsprotokollat - Herning
Søndre (2021 - 15403)

Bilag:
Til Herning Provstierne, godkendelse ag årsregnskab
2021

Orienteret.

32 - Samarbejdsaftale vedr. pulje til grøn omstilling i
PUK-kassen (orienteringspunkt)

KM har godkendt den indsendte samarbejdsaftale
mellem alle MR i Herning Søndre og Herning Nordre
provsti samt PU om en fælles pulje til
energibesparende og CO2-reducerende tiltag på
provstiniveau.
 
Når alle MR har underskrevet samarbejdsaftalen, vil
den blive offentliggjort på KM´s hjemmeside. 

Orienteret.



Sager:
Grøn omstilling - Vedtægt for Herning Nordre og
Herning Søndre provstier - Fælles pulje til
energibesparende og CO2 reducerende tiltag -
Herning Søndre (2022 - 16939)

Bilag:
Til Viborg Stift vedr. vedtægt for samarbejde mellem
samtlige menighedsråd i Herning Nordre og Søndre
provstier og Herning Nordre og Søndre Provstiudvalg
om fælles pulje til energibesparende tiltag

33 - HR (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

34 - Skoletjenesten VIBSKO (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

35 - Folkekirkens Familiestøtte (orienteringspunkt)

Vedlagt nyhedsbrev fra Folkekirkens Familiestøtte. 

Sager:
Folkekirkens Familiestøtte 2022 - Omstruktureringer
- Herning Nordre (2022 - 25535)
Folkekirkens Familiestøtte 2022 - FFST - Referater fra
bestyrelsesmøder - Økonomi - Herning Søndre (2022
- 1128)

Bilag:
FFS info på næste PU møde, Nyhedsbrev jul 2022

Orienteret.
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