Referat
Herning Søndre Provsti - Møder

PU - møde 11. december 2018 - d. 11-12-2018 kl. 15:30 til 23:59

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

Mødepunkt

Referat

l - Godkendelse af regnskab for 2017

Godkendt.

Behandling af Stiftets godkendelse af regnskab
for 2017 for PUK-kassen.

Stiftsøvrigheden beder provstiudvalget om at tage
en drøftelse om mulig ændring af
fuldmagtsforholdene.
Provstiet har ændret procedure, så både
provstisekretær Lone Povlsgaard og provstisekretær
Lene Bak har fuldmagt til provstiets konti, dog uden
at de skal godkende hinandens betalinger, da dette
vil besværliggøre arbejdsgangene i provstiet.
Sager:

PUK regnskab 2017 (2018 - 6078)
Bilag:
Aktdokument, Herning godkendelse af regnskab

2017

2 - Set. Johannes MR / Ansøgning om 5% midler på

PU godkender kr. 42.000 i 5% midler.

kr. 120.000 vedr. underskud på renovering af kirken
De resterende kr. 78.000 skal tages i budget 2019
Den 12.11.2018 indsendte Set. Johannes MR

ved at udskyde følgende synsudsatte punkter:

ansøgning om kr. 120.000 i 5% midler til dækning af

Udskiftning af 5 projekterer i undervisningslokaler

underskud ifm. renovering af kirken.

(kr. 50.000)

Menighedsrådet har tidligere fået bevilget kr.

28.000)

Fjernelse af 2 kirsebærtræer + plante 3 nye (kr.
6.300.000 til projektet, men projektet er blevet dyre
end forventet.

Sager:
Set. Johannes kirke - renovering af Set. Johannes

De kr. 78.000 udskydes til budget 2020.

kirke - afsluttet ultimo marts 2018 (2018 -18455)

Bilag:
Aktdokument, 2018 1112 renoveringsregnskab(,

2018 1112 Oversigt frie midler sept 2018, 2018 11 01
udgiftoversigt ved renovering, Aktdokument,
Aktdokument, Aktdokument, Set. Johannes - frie
midler efter underskud vedr. renovering

3 - Sdr. Felding MR / ansøgning om 5% til fejekost

PU har besluttet, at udgiften på kr. 44.924,60 dækkes

på kr. 44.924,60

af kirkekassens egne frie midler.

Den 05.12.2018 indsendte Sdr. Felding MR
ansøgning om kr. 44.924,60 i 5% midler til dækning
af ny fejekost til Schæffer (TMT Sweeper 130).
Sager:
Sdr. Felding MR - Ansøgning om 5% til fejekost med
montering (2018 - 40843)

Bilag:
Aktdokument, 001, 002, 003, 004, Ansøgning
fejemaskine

4 - Økonomi vedr. det nye kirkehus ved Herning

MR skal finde besparelser på kr. 1.000.000 i det

Kirke

indsendte materiale.

Den 06.12.2018 blev der afholdt møde på

PU bevilger en forhøjelse af anlægsrammen på op til

provstikontoretvedr. Herning Kirkehus. Der

kr. 2.000.000, og salgsprovenuet fra salget

vedhæftes et referat fra mødet samt et overslag over] af præsteboligen på Bellisvej indgår i projektet jf.
besparelser vedr. projektet. Projektet kan ud fra

svarbrev fra Herning Provsti af 17. april 2018.

nuværende priser ikke holde sig indenfor budgettet.
Menighedsrådsformand Arne Bach udarbejder en

Kirsten Thyssen indkalder til et procesmøde i l.

redegørelse, som vil blive eftersendt mandag eller

kvartal 2019.

omdelt på PU-mødet,
Sager:
Herning Kirkehus - udvidelse og renovering (2018 -

4955)
Bilag:
Aktdokument, Referat fra møde med Herning MR
den 06.12.2018, Oversigt over besparelser

5 - Konto i Sydbank
Den 16.10.2018 indsendte Sydbank en mail til
provstiet, hvor de beder om legitimation på alle
provstiudvalgsmedlemmer.

Godkendt.

Der lægges op til at provstiets indestående hos
Sydbank fordeles på provstiets øvrige
pengeinstitutter.

Sager:
Opsigelse af konto i Sydbank. Herning Søndre (2018

38336)
Bilag:
Aktdokument, Forening - ændring, Aktdokument,
Opgørelse over konti i provstiet

6 - Eventuelt

Hanne L. Bråuner er kommet godt i gang.

l januar er der planlagt en teambuilding dag for
provstiets personale.

7 - Fredens MR / Principgodkendelse

Taget til efterretning.

(orienteringspunkt)
Den 29.11.2018 indsendte Fredens MR en
ansøgning om principgodkendelse af projekt vedr.
renovering af Fredens Kirke.

Da ansøgningen om principgodkendelsen var en
hastesag, videresendte provst Kirsten Thyssen
ansøgningen videre til Viborg Stift samme dag med
anbefaling.
Sager:

Fredens kirke - udvidelse og renovering af Fredens

kirke (2018 - 4354)
Bilag:
Aktdokument, 06 Byggeprogram_Fredens Kirke,
Fredens Kirke_Dagslys i Kirkerummet, 07
Disponeringsplan_Fredens Kirke,
1988_Udvidelse_Plan samlet, 13 Fotos_Fredens

Kirke, Brev fra Herning Søndre Provsti, Svarbrev til
Fredens sogn dateret den 22.06.2018, Ansøgning om
principgodkendelse

8 - Opsigelse af provstiets fastnet telefon
(orienteringspunkt)
Provstiet har opsagt provstiets fastnet tlf.
nr. 97147771 pr. 03.01.2019, da løsningen er meget

dyr. Alle medarbejdere har mobil telefoner, som i
forvejen er tilgængelige på diverse hjemmesider mv.

Taget til efterretning.

9 - Hedeager MR / Viborgs Stifts afgørelse vedr.

PU orienteret.

udsmykning (orientermgspunkt)
Stiftsøvrigheden har godkendt udsmykning af kirke
og prædikestol i Hedeager Kirken.
Sager:
Hedeager Menighedsrård - Ansøgning til Viborg Stift
om ny udsmykning på prædikestolen i

Hedeagerkirken (2018 - 32562)
Bilag:
Aktdokument, Afgørelse vedr. udsmykning af
kirkerummet i prædikestol.

10 - Invitation til præstegårds konference

PU orienteret.

(orienteringspunkt)
Konference om præsteboliger afholdes den 20.
marts 2019 kl. 16.00 - 20.00 på VIA i Viborg.
Sager:
Landsforeningen af Menighedsråd - Arrangementer -

Konferencer - Orientering (Herning Søndre) (2018 -

18119)
Bilag:
Aktdokument, Korrigeret indbydelse til Præstegårds
konference 20.03,2019

11 - Orientering vedr. skoletjenesten

PU orienteret.

12 - Orientering vedr. HR-konsulent Kirsten Lunds

PU orienteret.

arbejde

