
Referat
Herning Søndre Provsti – Møder

PU-møde 12. oktober 2022 - d. 12-10-2022 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

2 - Fasterholt MR / Nyt varmeanlæg samt indvendig
kalkning af Fasterholt Kirke (beslutningspunkt)

Fasterholt MR har indsendt et nyt projekt vedr. nyt
varmeanlæg i Fasterholt Kirke samt indvendig
kalkning af kirken til godkendelse i Viborg Stift.
 
Iht. det medsendte budgetoverslag lyder den
samlede forventede pris på kr. 1.234.700.
 
PU har tidligere godkendt en økonomisk ramme på
kr. 485.000 til nyt varmeanlæg i Fasterholt Kirke
samt kr. 350.000 til indvendig kalkning af kirken. 
 
MR har godkendt projektet på et MR-møde og søger
PU om forhøjelse af den økonomiske med
kr. 399.700 iht. det medsendte budgetoverslag.

Sager:
Byggesag - Fasterholt Kirke - Varmeanlæg /
varmepumpe - Herning Søndre (2020 - 2166)
Byggesag - Fasterholt Kirke - Varmeanlæg /
varmepumpe - Herning Søndre (2020 - 2166)

Bilag:
TelefonNOTAT vedr. nyt projekt for nyt varmeanlæg
samt indvendig kalkning af Fasterholt Kirke, VS
Fasterholt kirke, sagsgang, 2022-09-
22_2689_Skønnet budget_Fasterholt Kirke,
2689_Fasterholt Kirke_Tjenstlig vej - rev. 22-09-
2022_lav opl

PU godkender en forhøjelse af den samlede
økonomiske ramme til nyt varmeanlæg i Fasterholt
Kirke samt indvendig kalkning af kirken. 
 
PU godkender en samlet økonomisk ramme på i alt
kr. 1.234.700 til ovenstående.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 399.700 til
rest-finansiering af ovenstående projekt.
 
PU videresender projektet til godkendelse i Viborg
Stift med anbefaling.

3 - Fasterholt MR / Ansøgning om 5% midler til
reparation af taget på Fasterholt Kirke
(beslutningspunkt)

PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 553.965 til
reparation af taget på Fasterholt Kirke iht. det
indsendte fra Fasterholt MR. 



Fasterholt MR har indsendt et projekt vedr.
reparation af taget på Fasterholt Kirke inkl. et
budgetoverslag. Budgetoverslaget lyder på kr.
553.965.
 
MR har ikke midler til dækning af
ovenstående reparation, men MR har tidligere fået
oplyst af provst Kirsten Thyssen, at MR kan søge PU
om 5% midler til reparationen, da reparationen skal
udføres snarest muligt.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Byggesag - Fasterholt - Fugt i
Fasterholt Kirke - Taget Fasterholt Kirke - Herning
Søndre (2022 - 10545)
Ansøgning 5% midler - Byggesag - Fasterholt - Fugt i
Fasterholt Kirke - Taget Fasterholt Kirke - Herning
Søndre (2022 - 10545)
Ansøgning 5% midler - Byggesag - Fasterholt - Fugt i
Fasterholt Kirke - Taget Fasterholt Kirke - Herning
Søndre (2022 - 10545)

Bilag:
VS raport, CCE_000470, SV Vedr. rapport, VS
fremsender hermed overslag vedr. fugning af 3 gavle
på Fasterholt Kirke, Tilbud-32

4 - Hedeager MR / Ansøgning om 5% midler til
etablering af nyt regnskabskontor samt køb af
kopimaskine (beslutningspunkt)

Hedeager MR har indsendt en ansøgning om 5%
midler på kr. 84.589 til dækning af udgifter i
forbindelse med etablering af nyt regnskabskontor i
Hedeagerkirkens lokaler samt køb af en
kopimaskine.
 
Den samlede udgift lyder på kr. 169.589. Hedeager
MR vil dække kr. 85.000 af den samlede
udgift med kirkekassens egne midler.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Hedeager - Etablering af nyt
regnskabskontor og køb af kopimaskine - Herning
Søndre (2022 - 30165)

Bilag:
Ansøgning 5% midler vedr kopimaskine og
regnskabskontor, Bilag udgift til kopimaskine, Bilag
udgifter regnskabskontor

Provstikontoret har fået oplyst, at beløbet på kr.
40.000 til køb af ny kopimaskine ikke er indkøbt til
det nye regnskabskontor men en udskiftning af
Hedeagerkirkens kopimaskine, da den var gået i
stykker.
 
PU godkender en 5% bevilling på kr. 84.589.
 
John Egebjerg-Johansen forlod mødet under dette
punkt.



5 - Hedeager MR / Ansøgning om 5% midler til
dækning af ekstra udgifter til flisebelægning og
møbler (beslutningspunkt)

Hedeager MR har indsendt en samlet ansøgning om
5% midler på kr. 80.000 til dækning af
ekstraordinære udgifter ifm. renovering af ny
provstebolig beliggende på Schubertsvej 1, 7400
Herning.
 
MR søger om kr. 60.000 til dækning af udgifter ifm.
ændring af flisebelægning samt nye fliser pga.
forkert fald. Derudover er der udfordringer med
flere afløb.
 
MR søger derudover om kr. 20.000 til indkøb af
møbler til præstekontoret i boligen.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Hedeager - Udbedring af
forkert fald på flisebelægning samt midler til køb af
nye møbler til provsteboligens kontor beliggende
Schubertsvej 1, 7400 Herning - Herning Søndre (2022
- 30166)

Bilag:
Ansøgning 5% midler vedr Schubertsvej

PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 80.000. 
 
John Egebjerg-Johansen forlod mødet under dette
punkt.

6 - Skarrild / Ansøgning om 5% midler til buskørsel
med konfirmander (beslutningspunkt)

Skarrild MR har indsendt en ansøgning om 5% midler
på kr. 30.000 til dækning af ekstraordinære udgifter i
forbindelse med konfirmandundervisningen.
 
Det er flere år siden, at der har været afholdt
konfirmation i Ilderhede Kirke, men det skal der
være i dette skoleår, så MR søger om dækning af den
ekstraordinære udgift til buskørsel af elever fra
Ilderhede Kirke til Sdr. Felding skole.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Skarrild - Buskørsel med
konfirmander fra Sdr. Felding til Ilderhede - Herning
Søndre (2022 - 27394)
Ansøgning 5% midler - Skarrild - Buskørsel med
konfirmander fra Sdr. Felding til Ilderhede - Herning
Søndre (2022 - 27394)

Bilag:
TelefonNOTAT vedr. 5% ansøgning ifm. buskørsel af
konfirmander fra Sdr. Felding til Ilderhede Kirke,

PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 30.000, da
det er konfirmander fra et andet sogn. 



2022 ansøgning om 5% midler ti konfirnand kørsel

7 - Rind-Kollund MR / Ansøgning om 5% midler til
nyt alarmsystem (beslutningspunkt)

Rind-Kollund MR har indsendt en ansøgning om 5%
midler på kr. 13.750 til dækning af udgifter til indkøb
af nyt alarmsystem, da det nuværende alarmsystem
er forældet og ikke kan omstilles til digitale signaler.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Rind-Kollund - Ansøgning om
midler til alarmsystem i Lind Sognehus - Herning
Søndre (2022 - 29596)

Bilag:
Ansøgning om midler til udskiftning af alarmsystem

PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 13.750. 

8 - Rind-Kollund MR / Ansøgning om flytning af
midler (beslutningspunkt)

Rind-Kollund MR har indsendt byggeregnskab for ny
tagflade på den store sal på Lind Sognehus, da
projektet nu er afsluttet.
 
På budget 2021 har MR på baggrund af SYN2020
modtaget kr. 400.000 til finansiering af projektet.
 
Byggeregnskabet viser, at Rind-Kollund MR har haft
en samlet udgift til ovenstående projekt på kr.
248.158,40. MR har dermed et overskud på kr.
151.841,60.
 
MR er på nuværende tidspunkt i gang med
udskiftning af døre og vinduer i Lind Sognehus. MR
har i henhold til SYN2020 på budget 2021 modtaget
kr. 450.000 til dette projekt.
 
Rind-Kollund MR søger PU om, at de må flytte
overskuddet fra projektet med ny tagflade på kr.
151.841,60 til projektet med udskiftning af døre og
vinduer i Lind Sognehus, da dette projekt ikke kan
holdes inden for det bevilgede beløb på kr. 450.000.

Sager:
SYN 2020 - Rind/Kollund - Provstesyn (2019 - 25171)

Bilag:
Byggeregnskab - Tagpap sognehuset store sal 2021-
2022, Overførsel af midler fra tagprojektet Store Sal
Sognehuset Lind

PU godkender, at Rind-Kollund MR må flytte kr.
151.841,60 fra projektet med ny tagflade på den
store sal i Lind Sognehus til projektet med
udskiftning af døre og vinduer i Lind Sognehus.
 
Rind-Kollund har herefter samlet kr. 601.841,60 til
udskiftning af døre og vinduer i Lind Sognehus.



9 - PUK-kassen / Revisionsprotokol for PUK-kassens
årsregnskab 2021 (beslutningspunkt)

Revisionsfirmaet PWC har fremsendt
revisionsprotokollat for PUK-kassens årsregnskab for
2021 til godkendelse i PU samt til underskrivelse af
alle PU-medlemmer.
 
Revisionens bemærkninger:
Pkt. 6: Julegaver til personalet er ikke kutyme inden
for statens ressortområde.
 
Pkt. 7-8: Der er givet en bog-julehilsen til alle
præster i provstiet. Da præsterne ikke er ansat i
provstiet, er gaven skattepligtig for disse og provstiet
bør orientere modtager om, at gaven skal
indberettes til Skattestyrelsen som modtaget
skattepligtig gave.
 
Pkt. 10-14: Manglede funktionsadskillelse.
Provstiudvalget har med henblik på en minimering af
risikoen for besvigelser indført dobbelt fuldmagt ved
udbetalinger fra konti i pengeinstitutter.
 
 
Den underskrevne regnskabserklæring er vedlagt til
PU´s orientering.

Derudover er den uafhængige revisors
revisionspåtegning vedlagt til PU´s orientering.

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

Bilag:
Regnskabserklæring, Den uafhængige revisors
revisionspåtegning, Revisionsprotokollat til
årsregnskab 2021 for PUK-kassen

PU godkender revisionsprotokollatet for PUK-
kassens årsregnskab for 2021.
 
Pkt. 6: Provsterne i Viborg Stift har besluttet, at MR
og PU må give julegaver til de ansatte på op til 300
kr., selvom det ikke er normal kutyme inden for
statens ressortområde. PU har noteret sig
revisionens bemærkning.
 
Pkt. 7-8: PU´s hensigt med bog-hilsen til de to
provstiers præster var, at give præsterne en
fagbog som inspiration til prædikeskrivning.
Dette er forelagt revisoren, men revisorens svar er,
at PUK-kassen ikke må afholde udgifter til gaver eller
arbejdsredskaber til personer, der ikke er lønnet af
PU.
PU har noteret sig revisionens bemærkning.
 
Pkt. 10-14: Det er ikke praktisk muligt i det
nuværende lønsystem (FLØS) at implementere
funktionsadskillelse på provstikontoret.

10 - Evt.

 

 



11 - Provstesyn i Herning Søndre provsti
(orienteringspunkt)

Torsdag den 17.11.2022 er der provstesyn i Herning
Søndre provsti.
 
Hvem kan deltage fra PU? 

Sager:
SYN 2022 - Diverse - Efteråret 2022 - Præ- og
Provstesyn - Herning Søndre (2022 - 10814)

Bilag:
Tidsplan for provstesyn den 17. november 2022 -
Herning Søndre

Poul Nissen, John Egebjerg-Johansen og Johannes
Jespersen deltager.

14 - Gjellerup MR / Formandsbeslutning om 5%
bevilling til indkøb af nyt IT-udstyr
(orienteringspunkt)

Gjellerup MR har indsendt en ansøgning om 5%
midler på kr. 2.252,50 til dækning af udgifter til
indkøb af IT-udstyr, da anskaffelsen var en del af én
af sognepræsternes APV i december 2021.
 
På grund af MR´ets meget lave frie midler har provst
Kirsten Thyssen ekstraordinært behandlet
ansøgningen som en formandsbeslutning
og har godkendt en 5% bevilling på kr. 2.252,50.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Gjellerup - Indkøb af IT-udstyr
til sognepræst iht. APV - Herning Søndre (2022 -
27513)
Ansøgning 5% midler - Gjellerup - Indkøb af IT-udstyr
til sognepræst iht. APV - Herning Søndre (2022 -
27513)

Bilag:
Ansøgningsskema 5% midler_IT-udstyr, Svarbrev
Gjellerup. 5% midler til IT-udstyr

Taget til efterretning.

15 - Gjellerup MR / Formandsbeslutning om LÅN i
5% midlerne (orienteringspunkt)

Gjellerup MR har indsendt en ansøgning om LÅN i
5% midlerne på kr. 150.000 pga. manglende
likviditet.
 

Taget til efterretning.



På grund af MR´ets manglende likviditet har provst
Kirsten Thyssen ekstraordinært behandlet
ansøgningen som en formandsbeslutning
og har godkendt et LÅN i 5% midlerne på kr. 150.000.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Gjellerup - LÅN i 5% midlerne
- Manglende likviditet - Herning Søndre (2022 -
27516)
Ansøgning 5% midler - Gjellerup - LÅN i 5% midlerne
- Manglende likviditet - Herning Søndre (2022 -
27516)

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

16 - Herning Kirkegårde / Belysning på Nordre
Kirkegård samt evt. mere kølekapacitet
(orienteringspunkt)

Den 07.09.2022 blev der afholdt møde med
bedemændene i Herning provstierne.
 
På mødet kom det frem, at der endnu ikke er
etableret udendørs belysning ved indkørsel til
Nordre Kapel, samt at der i perioder mangles
kølekapacitet både i Vestre og Nordre kapel.
 
På baggrund af mødet har provsterne efterfølgende
sendt et brev til bestyrelsen for Herning Kirkegård
samt kirkegårdslederen, hvor provsterne gør
opmærksom på, at Herning Kirkegårde skal
igangsætte arbejdet med etablering af belysningen
nu.
 
Derudover skal kirkegårdsbestyrelsen overveje, om
der er kølekapacitet nok i Herning Nordre og Herning
Vestre Kapel.
 
 

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

Bilag:
Herning Kirkegårde. Belysning ved Nordre kapel
samt kølekapacitet

Orienteret.



17 - Budget 2023 / Fordeling af kirkeskatten
(orienteringspunkt)

Opgørelse vedr. fordeling af kirkeskatten for 2023
vedlagt til orientering.

Sager:
Budget 2023 - Diverse - Herning Søndre (2022 - 5277)

Bilag:
Kirkeskat 2023 Herning Kommune til fordeling

Orienteret.

18 - HR (orienteringspunkt)

Viborg Stift har den 20.09.2022 videresendt Herning
provstiernes ansøgning til Kirkeministeriet om
godkendelse af ansættelse af en provstikonsulent på
provstikontoret i Herning. 
 
Ikast-Brande PU har accepteret opsigelse af
samarbejdsaftalen om HR-konsulent mellem Herning
nordre og Herning søndre provstier samt Ikast-
Brande provsti pr. 26.09.2022.

Sager:
Ansættelse 2022 - Ny HR-konsulent AC på Herning
provstikontor - Ansøgning til Kirkeministeriet -
Herning Søndre (2022 - 24798)
HR-konsulent - Opsigelse af samarbejdsaftale med
Ikast-Brande provsti om HR-konsulent - Fremtid for
HR-funktionen i Herning provstierne - Herning
Søndre (2022 - 26723)

Bilag:
Til Viborg Stift. Ansøgning til KM om ansættelse af en
provstikonsulent i Herning Nordre provsti og Herning
Søndre provsti, Til Kirkeministeriet, Ansøgning til
Kirkeminsteriet, Ansøgning om godkendelse af
ansættelse af en provstikonsulent, Ansøgning om
dispensation, Tilkendegivelse om at
provstikonsulenten skal lede sekretariatet,
Tilkendegivelser fra menighedsrådene, Ikast-Brande
provsti. Opsigelse af samarbejdsaftale vedr. HR, PKT.
5 - PU-svar 21.9.22 - Opsigelse af samarbejdsaftale
om HR-funktionen

Orienteret.

19 - Skoletjenesten VIBSKO (orienteringspunkt)

Referat fra bestyrelsesmøde den 22.09.2022, ny
forretningsorden samt info om kursus den
15.11.2022 vedlagt.

Orienteret.



Sager:
Folkekirkens Skoletjeneste - VIBSKO 2022 - Referater
- Skole-Kirke samarbejdet - Jagten på den glemte
viden - Herning Søndre (2022 - 4922)

Bilag:
Referat fra Bestyrelsesmødet i VIBSKO 22.september
2022, Forretningsordenen 2022, Referat fra
bestyrelsesmøde i Vibsko 22.9 2022, Kursus om Sorg
for lærere og præster i Viborg Stift

20 - Folkekirkens Familiestøtte (orienteringspunkt)

 

Orienteret.
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Carsten Hoffmann (Herning Nordre
Provsti)

Johannes Jespersen

Lars Staunstrup Jensen Jens Christian Troelsen

John Egebjerg-Johansen Ejvind Dahl

Brian Krüger Iversen
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