
Referat
Herning Nordre Provsti – Møder

PU-møde 10. maj 2022 - d. 10-05-2022 kl. 15:30 til 18:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Kontaktpersonernes rolle / udfordringer
(beslutningspunkt)

Dialog i PU omkring kontaktpersonernes rolle samt
evt. udfordringer. 

Til næste møde for kontaktpersoner og formænd
skal det være et punkt at få afdækket behov for
yderligere hjælp for kontaktpersonerne til ledelse.

2 - Vinding MR / Ansøgning om 5% midler til nyt
akustik loft i konfirmandstuen (beslutningspunkt)

Vinding MR har indsendt en ansøgning om 5% midler
på kr. 52.250 til nyt akustik loft i konfirmandstuen,
da der har været en del klager over støj og meget
dårlig akustik. 

Sager:
Ansøgning 5% midler - Vinding - Nyt akustik loft i
konfirmandstuen - Herning Nordre (2022 - 14264)

Bilag:
IMG_20220425_204152, IMG_20220425_204137,
Beslutningsreferat 253 2022 01 (1), 5% akustik
ansøgning

Da tilbudsprisen er indhentet i 2021, og priserne
formentligt er steget siden da, godkender PU en 5%
bevilling på op til kr. 60.000.
 
MR skal være opmærksom på, at der skal indhentes
to tilbud. 

3 - Ilskov MR / Ansøgning om 5% midler til køb af ny
el-truck til Ilskov Kirkegård (beslutningspunkt)

PU har på budget 2023 godkendt kr. 250.000 til køb
af ny el-truck til Ilskov Kirkegård.
 
Ilskov MR har nu indsendt en ansøgning om 5%
midler på kr. 201.875 til køb af en ny el-truck, da den
nuværende truck står overfor en større reparation. 
 
Ilskov MR har oplyst at den variable momsprocent
på Ilskov Kirkegård er 42%.

PU har besluttet at bevilge en 5% bevilling på op til
kr. 185.000 til køb af en ny el-truck til Ilskov
Kirkegård.
 
PU har på baggrund af ovenstående besluttet at
annullere bevillingen på kr. 250.000 på budget 2023.
Dette vil blive ændret i forbindelse med den endelige
udmelding til budget 2023.



 
Købspris ny el-truck iht. tilbud:            161.500 kr.
25% moms:                                                  40.375 kr.
Minus 42% variabel moms:                    -16.957 kr.
MR´ets reelle udgift:                               184.918 kr.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Ilskov - Ny el-truck - Herning
Nordre (2022 - 13512)
Ansøgning 5% midler - Ilskov - Ny el-truck - Herning
Nordre (2022 - 13512)
Ansøgning 5% midler - Ilskov - Ny el-truck - Herning
Nordre (2022 - 13512)

Bilag:
Ansøgning indkøb truck, 2022 - blad 47 - 19. april -
referat, Scan - 22042214100, Scan - 22042213300

4 - Vildbjerg MR / Ansøgning om 5% midler til
opsætning af solceller (beslutningspunkt)

Vildbjerg MR har indsendt en ansøgning om 5%
midler på kr. 320.138,75 inkl. moms til dækning af
udgifter i forbindelse med opsætning af solceller.
Dette vil give en betydelig energibesparelse på
energiforbruget på 4 bygninger. 
 
MR oplyser i ansøgningen, at de har mulighed for at
dække kr. 50.000 af udgiften af kirkekassens frie
midler.
 
Vildbjerg Kirkegårds variable momsprocent lyder på
53%.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Vildbjerg - Etablering af
solceller - Herning Nordre (2022 - 15374)
Ansøgning 5% midler - Vildbjerg - Etablering af
solceller - Herning Nordre (2022 - 15374)

Bilag:
Søndergade 36, 7480 Vildbjerg, Solceller
mandskabsbygning ver2 01032022, Måler
præstebolig 24032022, Solceller kapel ver3
21032022, Ansøgning 5% midler solceller, 1049_001,
TelefonNOTAT vedr. solceller i Vildbjerg

PU godkender kr. 240.000 på budget
2023 til opsætning af solceller på baggrund af
følgende udregning:
 
Solcelleanlæg inkl. opsætning mm:   kr. 256.111
25% moms:                                              kr.   64.028
Variabel momsprocent 53%:               kr. -33.935
Brug af kirkekassens frie midler:        kr. -50.000
Herefter manglende finansiering:     kr. 236.204
 
Da MR gerne vil igangsætte opsætning af solceller
snarest muligt, godkender PU et 5% LÅN på kr.
240.000. Lånet i 5% midlerne skal tilbagebetales
i løbet af 12 måneder.

5 - Aulum MR / Ansøgning om honorar til
kontaktperson i MR (beslutningspunkt)

Aulum MR har indsendt ansøgning til PU, hvor

PU godkender, at kontaktpersonen for Aulum MR
modtager et årligt honorar på kr. 12.000. Beløbet
ligger indenfor det maximale beløb i henhold til
udregning ifølge gældende lønblad fra november



de ønsker at give kontaktpersonen i Aulum MR et
årligt honorar på kr. 12.000. 

Sager:
Menighedsråd - Aulum 2021 - Honorar til
kontaktperson m.fl. - Herning Nordre (2021 - 14438)
Menighedsråd - Aulum 2021 - Honorar til
kontaktperson m.fl. - Herning Nordre (2021 - 14438)

Bilag:
ansøgning om forhøjelse af honorar til
kontaktperson, Udregning af skattepligtig honorar til
kontaktperson, MR april 2022

2021 - model 2.

6 - Aulum MR / Budget 2023 (beslutningspunkt)

Aulum MR har i henhold til det
afleverede årsregnskab 2021 frie midler på i alt kr.
525.018.
 
PU har på PU-mødet den 11.01.2022 godkendt kr.
100.000 på budget 2023 til igangsætning af
kirkegårdsplanen for Aulum Kirkegård.

Sager:
Budget 2023 - Aulum - Herning Nordre (2022 - 1573)

Bilag:
Oversigt over Aulums frie midler pr. 31.12.2021.

PU har besluttet, at Aulum MR skal dække de kr.
100.000 til igangsætning af kirkegårdsplanen for
Aulum Kirkegård af kirkekassens frie midler.
Aulum MR kan dermed igangsætte arbejdet i år.
 
PU har på baggrund af ovenstående besluttet at
annullere bevillingen på kr. 100.000 til budget 2023
til igangsætning af kirkegårdsplanen for Aulum
Kirkegård. Dette vil blive ændret i forbindelse med
den endelige udmelding til budget 2023.

7 - Ørnhøj MR / Genbehandling af ansøgning om
ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder
(beslutningspunkt)

Genbehandling af Ørnhøj MR´s ansøgning om midler
til ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder i
Ørnhøj sogn på 16,5 timer pr. uge.
 
Notat fra dialogmøde med MR den 29.04.2022
vedlagt som bilag.

Sager:
Opnormering 2022 - Ørnhøj - Ansættelse af Kirke- og
kulturmedarbejder - Herning Nordre (2022 - 10440)
Opnormering 2022 - Ørnhøj - Ansættelse af Kirke- og
kulturmedarbejder - Herning Nordre (2022 - 10440)

Bilag:
NOTAT fra møde med Ørnhøj menighedsråd vedr.
KKM'er, Ansøgning PU vedr. kirke- og
kulturmedarbejder 03.2022

PU anerkender behovet for kirke- og
kulturmedarbejder timer i Ørnhøj sogn, men PU vil
først fastlægge et timeantal, når det er afklaret, hvad
Nr. Omme sogn kan bidrage med af ressourcer i
samarbejdet.
 
Hvis MR ønsker det, vil provst Carsten Hoffmann
indkalde til et møde mellem MR-formændene for
Ørnhøj og Nr. Omme MR samt provsten for Skjern
provsti og provst Carsten Hoffmann.



8 - Vinding MR / Ny præstebolig (beslutningspunkt)

Vinding MR har indsendt projekt vedr. opførelse af
en ny præstebolig til behandling i PU. Prisoverslaget
lyder på kr. 4.208.787.
 
MR oplyser i deres ansøgning, at de ønsker at
etablere jordvarme i stedet for luft/vand pumpe i
den nye præstebolig til en merpris på kr. 36.719.
Derudover ønsker MR at etablere opsamling af
tagvand, regnvandsanlæg Watercare 5000 liter for
genbrug til havevanding, toiletskyl og tøjvask til en
merpris på kr. 81.250.
 
Den samlede pris for opførelse af ny præstebolig vil
herefter lyde på i alt kr. 4.326.756 uden delvis
nedrivning mm. af den nuværende præstebolig.
 
PU har tidligere godkendt en samlet økonomisk
ramme til projektet på i alt kr. 4.500.000 inkl. delvis
nedrivning af den nuværende præstebolig,
etablering af ny mur til konfirmandstuen mm. Af et
tidligere budgetoverslag fremgår det, at udgiften
til delvis nedrivning mm. skønnes til kr. 621.875. MR
har endnu ikke indhentet pris på dette, da arbejdet
først skal udføres i 2023.

Sager:
Byggesag - Vinding og Vind - Ny præstebolig,
Præstevejen 5, Sørvad - Nybygning på eks. grund -
Ansøgning 5% midler - Herning Nordre (2021 -
16885)
Byggesag - Vinding og Vind - Ny præstebolig,
Præstevejen 5, Sørvad - Nybygning på eks. grund -
Ansøgning 5% midler - Herning Nordre (2021 -
16885)

Bilag:
Vs Materiale til Provstiet - Vinding præstebolig,
samlet tilbud vinding præstegård, vinding
præstegård 28.04.2022, Sammenstilling af priser,
Bugdet Ny Præstebolig i Vinding 20211008,
Godkendelse af byggeri 05.2022, TelefonNOTAT
vedr. økonomisk ramme til opførelse af ny
præstebolig i Vinding

PU har besluttet at godkende følgende i forbindelse
med opførelse af en ny præstebolig i Vinding:
 
Opførelse af præstebolig iht. tilbud: kr. 4.208.787
Udgift til etablering af jordvarme:     kr.      36.719
Forberedelse til vandopsamling:        kr.      10.000
Forberedelse til solcelleanlæg:            kr.     10.000
Udgifter i alt:                                           kr. 4.265.506
 
På baggrund af ovenstående godkender PU en
samlet økonomisk ramme på kr. 4.300.000 til
opførelse af en ny præstebolig inkl. etablering af
jordvarme, forberedelse af rør mm. til
vandopsamlingsanlæg samt solcelleanlæg.
 
PU har tidligere godkendt et 3-årig Stiftsmiddellån på
kr. 3.500.000. Vinding har på den baggrund
modtaget kr. 1.500.000 til afdrag på lånet i 2022
samt modtaget kr. 57.938 til renter ifm. lånet.
 
PU har besluttet at ændre lånet til et 3-årig
Stiftsmiddellån på kr. 3.000.000 med første afdrag på
kr. 500.000 i december 2022.
 
Derudover har PU besluttet at godkende en 5%
bevilling på kr. 80.000.
 
Finansieringsplan:
For meget afdrag på budget 2022:          kr. 1.000.000
For mange renter på budget 2022:          kr.      40.000
Disponeret i årsregnskab 2021:                kr.    180.000
5% bevilling PU-møde den 10.05.2022:  kr.      80.000
Stiftsmiddellån - 3-årig:                              kr. 3.000.000
Samlet økonomisk ramme:                        kr. 4.300.000
 
Delvis nedrivning af eksisterende præstebolig:
Derudover godkender PU en ny økonomisk ramme
på kr. 650.000 til nedrivning mm. af den eksisterende
præstebolig.
 
PU godkender kr. 650.000 på budget 2023,
da nedrivningen først vil blive udført i 2023.

9 - Vinding MR / Ændring af afdeling "A" på Vinding
Kirkegård (beslutningspunkt)

Vinding MR har indsendt ansøgning om ændring af

PU godkender MR´ets indsendte ændringer til
afdeling "A" på Vinding Kirkegård.
 
PU har ikke behandlet MR´ets indsendte tilføjelse til



afdeling "A" på Vinding Kirkegård. 
 
MR søger ikke om midler til ændring af afdeling "A".
 
Derudover har MR indsendt en tilføjelse til
kirkegårdens vedtægter.

Sager:
Kirkegård - Vinding - Ændring af "Afdeling A" på
Vinding Kirkegård - Herning Nordre (2021 - 25912)
Kirkegård - Vinding - Ændring af "Afdeling A" på
Vinding Kirkegård - Herning Nordre (2021 - 25912)

Bilag:
Ændring af afd. A på Vinding kirkegård, Tegning afd.
A 1, Tegning afd. A, Tilføjelser til vedtægter afd. A,
Ønske om udvikling af afd A, Vinding Kirkegård-
lyngafsnit-mdu-31032022

Vinding Kirkegårds vedtægter. Denne vil i
stedet blive behandlet på et kommende PU-møde.

10 - Budget 2023 / Ekstra udgifter til energiforbrug
(beslutningspunkt)

Mange MR vil få en ekstra udgift til energiforbrug i
kirkens bygninger pga. forhøjede priser.
 
Hvad er PU´s generelle holdning til ovenstående i
forhold til budget 2023? 

PU har besluttet, at alle MR på budget 2023 får en
engangsbevilling på det dobbelte af den udgift,
som MR har haft til energiforbrug i årsregnskab
2021. Dette vil blive tilskrevet den endelige
udmelding.
 
PU har besluttet, at provstikontoret skal skrive til alle
regnskabsførere for at indhente oplysninger om,
hvor mange udgifter de enkelte MR har haft til
energi i kirkens bygninger i årsregnskab 2021.

11 - Evt.

 

 

12 - Feldborg MR / Antal medlemmer i MR
(orienteringspunkt)

Biskop Henrik Stubkjær har tiltrådt Feldborg MR´s
ansøgning om at fortsætte med et medlem mindre i
menighedsrådet i resten af valgperioden. 

Sager:
Menighedsrådsvalg 2020 - Feldborg - Valgperiode
2020-2024 - Herning Nordre (2022 - 13010)

Bilag:
Til Feldborg MR, vedr. anmodning om at fortsætte
med et medlem mindre i resten af valgperioden

Orienteret.

13 - Simmelkær MR / Annullering af 5% bevilling Orienteret.



(orienteringspunkt)

PU har på PU-mødet den 08.03.2022 godkendt en
5% bevilling på kr. 40.000 til etablering af rampe
foran Simmelkær Kirke.
 
MR har indsendt en mail til PU den 20.04.2022, hvor
MR ønsker at annullere ovenstående bevilling, da
MR kan dække udgiften af kirkekassens frie midler.

Sager:
Byggesag - Simmelkær - Indvendig renovering af
Simmelkær Kirke og tilpasning af udeareal - Forplads
foran Simmelkær Kirke - Ansøgning 5% til forplads
samt ny rampe/ANNULLERET - Herning Nordre (2018
- 3902)

Bilag:
VS ansøgning om 5% midler til dækning af udgifter i
forbindelse med etablering af rampe til Simmelkær
Kirke

14 - Kirke til Kirke (orienteringspunkt)

Hanne Simonsen udtræder af Kirke til kirkeudvalget.
Der skal derfor findes en ny repræsentant i
udvalget. 

Sager:
Kirke til Kirke 2022 - PYM - Regnskab og budget -
Volontører - Nyhedsbreve mm - Herning Nordre
(2022 - 6870)

Bilag:
Udtræde af PYM

Orienteret.

15 - FKG (orienteringspunkt)

Budget for 2023 samt udkast til budget 2024 vedlagt
som bilag. 

Sager:
Budget 2024 - FKG - Herning Søndre og Nordre (2022
- 9786)

Bilag:
Budget FKG 2023, Udkast til FKG-budget 2024

Orienteret.
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Carsten Hoffmann (Herning Nordre
Provsti)

Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre
Provsti)

Johannes Jespersen Lars Staunstrup Jensen

Jens Christian Troelsen John Egebjerg-Johansen

Poul Rosenvinge Nissen Ejvind Dahl (Herning Nordre
Provstiudvalg)

Brian Krüger Iversen
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