
Referat
Herning Søndre Provsti – Møder

PU-møde 8. november 2022 - d. 08-11-2022 kl. 15:30 til 18:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Fasterholt MR / Ansøgning om 5% midler til
etablering af bruseniche i sognehuset
(beslutningspunkt)

Fasterholt MR har indsendt en ansøgning om 5%
midler på kr. 19.406,25 til dækning af udgift til
etablering af bruseniche ved toilet i sognehuset ifm.
renovering af toilettet.
 
Brusenichen skal etableres som følge af regler vedr.
mulighed for bad/omklædning for personalet. 

Sager:
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Etablering af
bruseniche i sognehuset - Herning Søndre (2022 -
31094)

Bilag:
2022.10 Ansøgning 5% midler, Tilbud-29 (2)

PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 19.500 til
etablering af en bruseniche i sognehuset. 

2 - Fasterholt MR / Ansøgning om 5% midler til ny
belægning ved Fasterholt Kirke (beslutningspunkt)

Fasterholt MR har indsendt en ansøgning om 5%
midler på kr. 382.887 til dækning af udgifter til ny
belægning omkring Fasterholt Kirke og på Fasterholt
Kirkegård.
 
Den nuværende belægning er meget ujævn, og MR
mener ikke, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt
at vente med ny belægning til budgetår 2024.
 
Fasterholt Kirkegårds variable momsprocent er 15%.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - IKKE GODKENDT -

PU kan ikke godkende en 5% bevilling til ny
belægning ved Fasterholt Kirke samt på kirkegården,
da PU ikke anser ny belægning som akut.
 
Belægningen tages med på provstesynet i efteråret
2023.



Ny belægning ved Fasterholt Kirke - Herning Søndre
(2022 - 31946)
Henvendelse - Indkøb af ukrudtsbrænder til Arnborg
Kirkegård - Herning Søndre (2022 - 31253)
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - IKKE GODKENDT -
Ny belægning ved Fasterholt Kirke - Herning Søndre
(2022 - 31946)

Bilag:
Ansøgning om 5% midler, 2022.10 Ansøgning 5%
midler Belægning - Bilag, TelefonNOTAT vedr. indkøb
af ukrudtsbrænder til Arnborg og Fasterholt
Kirkegårde, Ansøgning 5% midler Fasterholt. Ny
belægning

3 - Kølkær MR / Ansøgning om 5% midler til nye
nedløbsrør pga. tyveri (beslutningspunkt)

Kølkær MR har indsendt en samlet ansøgning om 5%
midler på i alt kr. 27.837,50 til dækning
af ekstraordinære udgifter i forbindelse med to
tyverier af kobbernedløbsrør på Kølkær Kirke.
 
I juli 2022 blev dele af kobbernedløbsrørerne på
Kølkær Kirke stjålet, hvilket medførte en udgift på kr.
12.837,50 til opsætning af nye kobbernedløbsrør.
 
I oktober 2022 er kobbernedløbsrørerne blevet
stjålet igen, hvor tyvene har fået mere med sig. MR
melder tyveriet til Folkekirkens Selvforsikring og
søger PU om dækning af udgifter til selvrisikoen til
Folkekirkens Selvforsikring på kr. 15.000.
 
Den samlede ansøgning lyder dermed på kr.
27.837,50.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Kølkær - Tyveri af kobber
nedløbsrør på Kølkær Kirke - Herning Søndre (2022 -
32377)

Bilag:
2022.10 Ansøgning om 5% midler Kobbernedløb,
2022.10 Ansøgning om 5% midler Kobbernedløb
bilag, 2022.10 Ansøgning om 5% midler
Kobbernedløb Kvartalsrapport

PU godkender en samlet 5% bevilling på op til kr.
27.837,50. 

4 - Arnborg MR / Nyt varmeanlæg i Arnborg Kirke
(beslutningspunkt)

Arnborg MR har den 27.09.2022 fået udarbejdet et

PU videresender det reviderede projekt af
27.09.2022 vedr. nyt varmeanlæg i Arnborg Kirke til
Viborg Stift med anbefaling.
 



revideret projekt i forbindelse med nyt varmeanlæg
i Arnborg Kirke. I henhold til arkitektens skønnet
budget vil den samlede udgift beløbe sig til kr.
741.125.
 
Arnborg MR indsender projektet til godkendelse i
Viborg Stift via PU.
 
 
PU har den 09.02.2021 godkendt en samlet
økonomisk ramme til nyt varmeanlæg i Arnborg
Kirke på kr. 736.719 med følgende finansieringsplan:
 
Salgssum indestående i Stiftet:          kr. 542.361,82
Andet indlån indestående i Stiftet:   kr.     9.022,87
Frie midler:                                             kr. 185.334,31
Samlet bevilget økonomisk ramme: kr. 736.719,00

Sager:
Byggesag - Arnborg Kirke - Nyt varmeanlæg - Herning
Søndre (2020 - 11402)
Byggesag - Arnborg Kirke - Nyt varmeanlæg - Herning
Søndre (2020 - 11402)
Byggesag - Arnborg Kirke - Nyt varmeanlæg - Herning
Søndre (2020 - 11402)
Herning Søndre Provsti - Byggesag - Arnborg Kirke -
Arnborg Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 -
32768)

Bilag:
Kirke varme i Arnborg, 2688_Arnborg kirke, nyt
varmeanlæg, projektbeskrivelse_Lav opl,
2688_Arnborg kirke, nyt varmeanlæg, skønnet
budget, Arnborg - nyt varmeanlæg i Arnborg Kirke,
Opsummering

PU godkender en samlet økonomisk ramme til
projektet på kr. 741.125.
 
Den manglende finansiering på kr. 4.406 må dækkes
af kirkekassens egne midler.

5 - Gullestrup MR / Ændring af sognegrænse
mellem Gullestrup og Tjørring sogne
(beslutningspunkt)

KM har fremsendt ansøgning fra Geo Partner om
dispensation til flytning af sognegrænse mellem
Gullestrup og Tjørring sogne.
 
Det drejer sig om i alt 57 m2 - se beskrivelse i
vedhæftede ansøgning fra Geo Partner.

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

PU har ingen bemærkninger til den fremsendte
høringsskrivelse fra KM den 27.10.2022 medmindre
Gullestrup og Tjørring MR har bemærkninger.



Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om dispensation til flytning
af sognegrænse., ændringskort fase 1_2200436,
Aendringskort_fase_2_-_jnr2200436,
Skematisk_redegoerelse_-_jnr2200436, Maaleblad_-
_jnr2200436

6 - Langtidsplan (beslutningspunkt)

På PU-mødet den 11.11.2021 besluttede PU
følgende:
 
PU godkender følgende politik i forbindelse med
den årlige behandling af langtidsplanen:
PU har besluttet, at ved den årlige behandling af
langtidsplanen på PU-mødet i november måned, vil
PU beslutte, om der for det kommende år skal
tilskrives en tillægsprocent på beløbene på
langtidsplanen.

På mødet besluttede PU, at beløbene på den aktuelle
langtidsplan skulle tilskrives med 3%.

PU skal på dette PU-møde beslutte, om beløbene på
langtidsplanen for det kommende år skal tilskrives
en tillægsprocent.

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)
Langtidsplan 2021 - Nye ansøgninger - Godkendelse
af planen - Rente/afdrag - Herning Søndre (2021 -
6524)

Bilag:
GÆLDENDE Langtidsplanlægningsskema 2024 - 2030
(intern brug) 1. udgave - til behandling på PU-MØDE
den 08.11.2022, GÆLGENDE budget 2024 Rente og
afdrag 2023-2026 - 1. udgave. Til behandling på PU-
møde den 08.11.2022, Delreferat fra møde PU-møde
11. november 2021 kl. 15.30

PU har besluttet, at langtidsplanen for det næste år
skal tilskrives med en tillægsprocent på de afsatte
beløb på 4% 

7 - Ønsker til langtidsplanen (beslutningspunkt)

Ansøgning fra Hedeager MR vedr. indvendig
renovering af Hedeagerkirken.

PU har besluttet, at en renovering af Hedeagerkirken
kommer på langtidsplanen i år 2028.
 



 

Kommende ønsker, hvor ansøgningen til
langtidsplanen først kan modtages i 2023:
Tilbygning til Gjellerup Kirke.
 
Afdeling K på Herning Kirkegårde.
 
 
Arbejdsbilag til dette punkt vil blive eftersendt til PU
fredag.

Sager:
Byggesag - Hedeager MR - Indvendig renovering af
Hedeagerkirken - Konsulentrunde 2022 - Herning
Søndre (2021 - 23792)
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)
Langtidsplan 2022 - Nye ansøgninger - Godkendelse
af planen - Rente/afdrag - Herning Søndre (2021 -
31244)
Byggesag - Hedeager MR - Indvendig renovering af
Hedeagerkirken - Konsulentrunde 2022 - Herning
Søndre (2021 - 23792)
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)
Langtidsplan 2022 - Nye ansøgninger - Godkendelse
af planen - Rente/afdrag - Herning Søndre (2021 -
31244)
Oversigt - Kirkerenoveringer mm. i Herning Søndre
og Herning Nordre provstier - Herning Søndre (2022 -
33120)

Bilag:
Referat Hedeager Kirke, konsulentrunde 6.
september 2022, TelefonNOTAT vedr. tilbygning til
Gjellerup Kirke på langtidsplanen, Ansøgning fra
Hedeager MR vedr. indvendig renovering af
Hedeagerkirken, Bilag 1 Ønske om at komme med på
Viborg Stifts konsulentrunde i efteråret 2021, Bilag 2
Referat fra konsulentrunde den 25.01.2022, Bilag 4
Skitseoverslag på skitseoplæg ifm. indvendig
renovering af Hedeagerkirken, Skønnet budget for
omlægning af afdeling K iht. resultatdisponeringen i
årsregnskab 2018, Skønnet budget for omlægning af

PU har besluttet, at der afsættes en økonomisk
ramme på kr. 5.000.000.
 
John Egebjerg-Johansen forlod mødet under
behandling af indvendig renovering af
Hedeagerkirken.



afdeling K iflg. årsregnskab 2018,
Hedeagerkirke_Mappe-21-08-2022_low,
Provstiudvalgets overordnede målsætning for
udgifter og ligning set i flerårigt perspektiv,
Arbejdsbilag til behanlding af langtidsplanen,
Arbejdsbilag til behanlding af langtidsplanen,
POLITIKKER, Oversigt over renovering af kirker i
Herning provstierne

8 - PUK-kassen / Kvartalsrapport for 3. kvartal 2022
(beslutningspunkt)

PUK-kassens kvartalsrapport for 3. kvartal 2022 til
behandling i PU. 
 
Der vedlægges forklaringer.

Sager:
Årsregnskab 2022 - PUK-kassen - Kvartalsrapporter -
Beholdningseftersyn - Revisonsprotokollat - Herning
Søndre (2022 - 12632)
Årsregnskab 2022 - PUK-kassen - Kvartalsrapporter -
Beholdningseftersyn - Revisonsprotokollat - Herning
Søndre (2022 - 12632)
Årsregnskab 2022 - PUK-kassen - Kvartalsrapporter -
Beholdningseftersyn - Revisonsprotokollat - Herning
Søndre (2022 - 12632)

Bilag:
Forklaring til PUK-kassens 3. kvartalsrapport 2022,
PUK-kassens kvartalsrapport for 3. kvartal 2022,
Budget, formål til 3. kvartalsrapport for PUK-kassen

PU godkender PUK-kassens kvartalsrapport for 3.
kvartal 2022. 

9 - PUK-kassen / Genbehandling af PUK-kassens
endelige budget for 2023 (beslutningspunkt)

PUK-kassens endelige budget 2023 til genbehandling
i PU.
 
På grund af besparelser i indeværende regnskabsår
foreslår provsterne, at underskuddet i PUK-kassens
budget 2023 stiger fra kr. -900.000 til kr. -1.300.001
for at nedskrive PUK-kassens frie midler. Det foreslås
at det ekstra underskud på kr. -400.000 tilskrives 5%
puljen i 2023, så den lyder på kr. 4.600.000.
 
PUK-kassens nye endelige budget 2023 har følgende
stempel:
 Herning Nordre og Søndre Provstiudvalg, CVR-nr.
21222542, Budget 2023, Endelig budget afleveret d.

PU godkender det nye endelige budget 2023 for
PUK-kassen med følgende stempel:
 
Herning Nordre og Søndre Provstiudvalg, CVR-nr.
21222542, Budget 2023, Endelig budget afleveret d.
01.11.2022 kl. 08:30
 
Derudover godkender PU, at det forhøjede
underskud i PUK-kassen på kr. -400.000 tilskrives 5%
puljen i 2023.



01.11.2022 kl. 08:30
 
Der vedlægges forklaringer.

Sager:
Budget 2023 - PUK-kassen - Herning Søndre (2021 -
33651)
Budget 2023 - PUK-kassen - Herning Søndre (2021 -
33651)

Bilag:
Forklaring til NYT endeligt budget 2023 for PUK-
kassen, NYT endeligt budget 2023 PUK-kassen

10 - Arnborg MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Arnborg - Herning Søndre (2022 -
31305)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Arnborg

PU godkender årsregnskab 2021.

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.

11 - Assing MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Assing - Herning Søndre (2021 -
23014)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Assing

PU godkender årsregnskab 2021.

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.

12 - Fasterholt MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til

PU godkender årsregnskab 2021.

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



behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Fasterholt - Herning Søndre
(2022 - 31307)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Fasterholt

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.

13 - Fredens MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Fredens - Herning Søndre (2022 -
11815)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Fredens

PU godkender årsregnskab 2021.

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 - Gjellerup MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Gjellerup - Herning Søndre (2022
- 9638)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Gjellerup

PU godkender årsregnskab 2021.

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.
 
Poul Nissen forlod mødet under behandling af dette
punkt.

15 - Gullestrup MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 

PU godkender årsregnskab 2021.

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 årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Gullestrup - Herning Søndre
(2022 - 31309)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Gullestrup

enefuldmagt til MR konti. 

Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

16 - Hedeager MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt. 

Sager:
Årsregnskab 2021 - Hedeager - Herning Søndre (2022
- 31308)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Hedeager

PU godkender årsregnskab 2021.

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.
 
John Egebjerg-Johansen forlod mødet under
behandling af dette punkt.
 

17 - Herning MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Herning - Herning Søndre (2022 -
31310)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Herning Sogn

PU godkender årsregnskab 2021.

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.

18 - Herning KG / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

PU godkender årsregnskab 2021.

PU har forståelse for, at det ikke er praktisk muligt
fuldt ud at implementere funktionsadskillelse i
kirkekassens regnskabsfunktion.
 
PU henstiller til, at revisionens øvrige bemærkninger
bliver taget til efterretning og tilrettes i fremtidige



Sager:
Årsregnskab 2021 - Herning Kirkegårde - Herning
Søndre (2021 - 22789)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Herning Kirkegårde

arbejdsprocedurer.

Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

19 - Ilderhede MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Ilderhede - Herning Søndre (2022
- 31315)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Ilderhede

PU godkender årsregnskab 2021.

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 - Karstoft MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Karstoft - Herning Søndre (2021 -
27903)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Karstoft

PU godkender årsregnskab 2021.

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.

21 - Kølkær MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:

PU godkender årsregnskab 2021.

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



Årsregnskab 2021 - Kølkær - Herning Søndre (2022 -
31312)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Kølkær

arbejdsprocedurer.

Der vil blive sendt et svarbrev til MR.

22 - Rind-Kollund MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Rind-Kollund - Herning Søndre
(2022 - 31317)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Rind-Kollund

PU godkender årsregnskab 2021.

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 - Sct. Johannes MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Sct. Johannes - Herning Søndre
(2022 - 31316)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Sct. Johannes

PU godkender årsregnskab 2021.

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.

24 - Sdr. Felding MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Sdr. Felding - Herning Søndre
(2022 - 15355)

PU godkender årsregnskab 2021.

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.



Bilag:
Revisionsbemærkninger - Sdr. Felding

25 - Skarrild MR / Revisionsprotokollat
(beslutningspunkt)

Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 til
behandling i PU.
 
Revisorens bemærkninger til årsregnskab for 2021 er
vedlagt.

Sager:
Årsregnskab 2021 - Skarrild - Herning Søndre (2021 -
27573)

Bilag:
Revisionsbemærkninger - Skarrild

PU godkender årsregnskab 2021.

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.

26 - Evt.

 

 

27 - Gjellerup MR / Tilbygning til Gjellerup Kirke
(orienteringspunkt)

En evt. tilbygning til Gjellerup Kirke var med
på Viborg Stifts konsulentrunde den 06.09.2022.
 
Referat fra konsulentrunden er vedlagt til
orientering.

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

Bilag:
Referat Gjellerup Kirke, konsulentrunde 6.
september 2022

Orienteret.

28 - Gjellerup MR / Vedtagne planer for
erhvervsområde ved Fastrupdalen
(orienteringspunkt)

Til orientering er kommuneplantillæg og lokalplan
vedr. Erhvervsområde ved Fastrupdalen i
Hammerum, Herning kommune, blevet vedtaget.

Orienteret.



Sager:
Høring - Gjellerup - Forslag for lokalplan
Erhvervsområde ved Fastrupdalen, Hammerum og
kommuneplantillæg nr 9, Erhvervsområde ved HI-
park, Herning kommune - Herning Søndre (2022 -
20985)

Bilag:
Aktdokument

29 - Gjellerup MR / Vedtagne planer for
Tangsøparken (orienteringspunkt)

Til orientering er kommuneplantillæg samt lokalplan
vedr. Tangsøparken nær Gjellerup
Valgmenighedskirke blevet vedtaget.

Sager:
Høring - Gjellerup - Forslag for lokalplan for
kommuneplantillæg nr. 7 samt lokalplan 31.B15.1,
Boligområde ved Tangsøparken, Hammerum -
Herning Søndre (2022 - 21192)

Bilag:
Aktdokument

Orienteret.

30 - HR / Ansættelsesudvalg (orienteringspunkt)

Hvem fra PU ønsker at være en del af det kommende
ansættelsesudvalg, når der skal ansættes en ny HR-
konsulent? 

Ejvind Dahl og Poul Nissen bliver en del af det
kommende ansættelsesudvalg. 

31 - HR (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

32 - Skoletjenesten VIBSKO (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

33 - Folkekirkens Familiestøtte (orienteringspunkt)

 

Orienteret.
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Brian Krüger Iversen Ejvind Dahl

Poul Rosenvinge Nissen John Egebjerg-Johansen

Jens Christian Troelsen Lars Staunstrup Jensen

Johannes Jespersen Carsten Hoffmann (Herning Nordre
Provsti)
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