Referat
Herning Søndre Provsti - Møder

PU - møde 15. januar 2019 - d. 15-01-2019 RI. 15:30 til 23:59

Deltagere: Kirsten Braad Thysse^n, 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

1 - (LUKKET punkt)

2 - Skarrild MR / Ansøgning om 5% midler vedr. præ | PU har besluttet/ at udgifterne på i alt kr. 52.450 dæk
Res af kirkekassens egne frie midler, da'der forventes
stebolig
frie midler omkring kr. 300.000 ved årsskiftet. Hvis d

Skarrild søger om 5% midler til dækning af udgifter i fi et mod forventning ser anderledes ud, må menighed
orbindelse med indflytningssyn.

srådet sende en ny ansøgning.

Der søges om dækning af udgifter til;
- 2 låger mm - kr. 3.500
- Udendørs belægning mm. - kr, 24.800
- Flytning af hegn mm. - kr. 24.150

l alt søges der om en 5% bevilling på kr, 52.450.

' \

Sager:
Tjenestebolig - Skarrild, Karstoft, llderhede - Skowæ

nget l (2018 - 25074)
Tjenestebolig - Skarrild, Karstoft, llderhede -Skovvæ

nget l (2018 - 25074)
Tjenestebolig - Skarrild, Karstoft, llderhede -Skovvæ

nget l (2018 - 25074)
Tjenestebolig - Skarrild, Karstoft, llderhede -Skovvæ

nget l (2018 - 25074)
Tjenestebolig - Skarrild, Karstoft, llderhede -Skovvæ

nget l (2018 - 25074)
Bilag:
Bilag 3, bilag3lågertil prg2019, [Spam] Fwd tilbud, til
bud skarrild præstebolig 4-1-2019, [Spam] Fwd TILBU|
D VEDR PRÆSTEBOLIG l SKARRILD, Tilbud Murer Søre
n Thim, ekstra arbejde ved Skarrild præstegård, Aktd
okument, Arbejdsskema til punkt vedr. behandling af|
ansøgning om 5% midler Skarrild

3 - Fredens sogns MR / ansøgning om opnormering

Sognepræst i Fredens sogn - Alex Dahl - forlod mødet

af kirketjenerfunktionen fra budget 2020

under drøftelse af punktet.

Fredens sogns MR søger provstiudvalget om opnorm PU har besluttet at forhøje Fredens sogns driftsramm
ering af kirketjenerfunktionen med kr. 70.300 fra bu

e med kr. 70.300 fra budget 2020.

dget 2020.
Sager:
Fredens Kirke - Opnormering af kirketjenerfunktion -

Herning Søndre provsti (2018 - 42170)
Fredens Kirke - Opnormering af kirketjenerfunktion -

Herning Søndre provsti (2018 - 42170)
Bilag:
Fredens Kirke, Opnormering af kirketjenerfunktion, A
nsøgning ekstra timer til kirketjener, dec. 2018, Opm
åling Kirketjenerfunktion Fredens Kirke, efteråret 20
18, Beregning merløn, Marianne, 13-12-2018 - Samle

t overblik. Beregning merløn, Marianne, 13-12-2018
- Budget 2018, Beregning merløn, Marianne, 13-12-2

018 - beregnet timeløn, Aktdokument, Arbejdsskema
til punkt vedr. behandling af Fredens sogns ansøgnin
g om opnormering af kirketjenerfunktionen

4 - Ansøgning fra Fredens sogns MR om godkendels

e af forhøjelse af honorar til bygherrerådgiver

PU godkender merudgiften til bygherrerådgiver på kr
. 67.157 inkl. moms, da det kan holdes indenfor den
økonomiske ramme.

Fredens sogns MR indsender ansøgning om udvidels
e af den økonomiske ramme for bygherrerådgivning
i forbindelse med renovering af kirkesalen i Fredens
kirke fra kr. 150.000 til kr. 203.726,25 eksl. moms. Ud

videlsen kan dækkes indenfor den økonomiske ram
me.

Sager:
Fredens kirke - udvidelse og renovering af Fredens ki

rke (2018 - 4354)
Fredens kirke - udvidelse og renovering af Fredens ki

rke (2018 - 4354)
Fredens kirke - udvidelse og renovering af Fredens ki

rke (2018 - 4354)
Bilag:
Fredens, Bygherrerådgivningfase l, Kontrakt bygher
rerådgivning fase l, ved anlægsgrundlag 4.000.000 k
r. inkl. moms, Fredens Kirke, Bygherrerådgivning, fas
e l, Brev til provstiet-ved r. merforbrug fase l, Rede
gørelse vedr. merforbrug, ombygn. og renov. Freden

s Kirke, Erna Jensen, 11-12-2018, Forklarende mail fr
a rådgivningsfirmaet Finn Balle ApS, Tina Kvist Marti
nsen den 11-12-2018, Aktdokument

5 - Renteforhandling - Handelsbanken vedr. 2019

PU tager Handelsbankens rente på -0,5% i 2019 til ef
terretning.

Den 12.12.2018 har Handelsbanken pr. mail oplyst, a
t de kan tilbyde provstiet en negativ rente på -0,5% i
2019.
Handelsbanken har pr. telefon den 12.12.2018 oplyst
, at som markedet ser ud i dag, er der desværre ikke
mulighed for at give bedre rente.

Sager:
Renteforhandling 2019 - Handelsbanken - Herning S

øndre (2018 - 42069)
Renteforhandling 2019 - Handelsbanken - Herning S

øndre (2018-42069)
Bilag:
Herning provsti og kirkekasserne, Aktdokument, Arb
ejdsskema til punkt vedr. behandling af bankrente fo

r 2019

6 - Ansøgning fra Fasterholt MR vedr. fældning af 21 PU indstiller til, at Fasterholt menighedsråd i samarb
ræer samt nedlæggelse afgravpladser

ejde med en professionel rådgiver får udarbejdet en
lille partiel plan for kirkegården, hvor de to træer ind

Fasterholt MR ønsker at fælde to træer ved kirkegår

går. PU henviser menighedsrådet til at kontakte kirke

dens nord/østlige hjørne.

gårdskonsulent Mogens B. Andersen. Planen sendes

Derudover ønsker MR på sigt at nedlægge gravplads

til godkendelse i PU.

er ved kirkens syd side, som i stedet udlægges til grø
nt område.

Sager:
Fasterholt Kirkegård - fældning af træer - udviklings?

lån (2018-42307)
Fasterholt Kirkegård - fældning af træer - udviklingsp

lån (2018-42307)
Bilag:
Aktdokument, Anmodning fra Fasterholt Kirkegård, F
asterholt Kirkegård - udviklingplan af Mogens B.And
ersen den 03.07.2017, Aktdokument, Arbejdsskema t
il punkt vedr. behandling af ansøgning fra Fasterholt

MR

7 - Eventuelt

Herning Kirkekontor er flyttet til Gullestrup kirke, da
renoveringen af det nye kirkehus nu er gået i gang.
Poul Nissen: Hvordan ser det ud med de muslimske g
ravpladser i Herning Kommune? Der er dialog i gang
mellem Herning Kirkegårde og Herning Kommune. Ki
rsten Thyssen følger op.

8 - Herning Kirkegårde / forlængelse af forsøgsordni Kirkeministeriet har efter udsendelse af dagsorden o
"g

plyst, at det er provstiudvalget, der skal sende ansøg

Forsøgsordningen med Herning Kirkegårde løber til d

se fra MR-formændene.

ningen til Kirkeministeriet og vedlægge tilkendegivel
en 31.12.2019. Kirkegårdsbestyrelsen for Herning Kir
kegårde søger om forlængelse.

PU godkender, at provstiet sender en ansøgning til Ki
rkeministeriet om forlængelse på 2 år af forsøgsordn

Sager:

ingen på Herning Kirkegårde, hvis alle menighedsråd
Forsøgsordning - Herning Kirkegårde - Herning Søndr sformænd i de pågældende sogne samt kirkegårdsle

e (2019 - 558)

deren på Herning Kirkegårde ønsker det.

Bilag:
Aktdokument, KM godkendelse af forsøgsordning- H

erning Kirkegårde

9 - Udvidelse af HR-ydelsen til Ikast/Brande provsti
Der har været holdt møde med Ikast/Brande provsti
vedr. udvidelse af HR-ydelsen til Ikast/Brande provsti
. Referatet er vedlagt som bilag.
Ikast/Brande provst holder provstiudvalgsmøde den
16. januar 2019.
Sager:
HR-samarbejdet med Ikast-Brande - vedr. samarbejd

saftalen omkring HR-arbejdet - Kirsten Lund (2018 -1

3378)

PU orienteret.

Bilag:
2018_12_12 - møde vedr evt. udvidelse af HR-ydelse
n til Ikast-Brande provsti, 2018_12_12 - møde vedr e
vt. udvidelse af HR-ydelsen til Ikast-Brande provsti

10 - Fredens til- og ombygning af kirken / Stiftsøvrig PU orienteret.
hedens principgodkendelse
Stiftsøvrigheden principgodkender det fremsendte f

orslag udarbejdet af Finn Balle ApS med følgende be
tingelser:
- Der udarbejdes et projekt hvori konsulenternes udt
alelser er overvejet og indarbejdet. Projektet fremse
ndes via provstiudvalget til afgørelse ved Stiftsøvrigh
eden.

- Der tilknyttes en arkitekt med grundigt kendskab til
kirkebygninger.
Arbejdet må ikke igangsættes, før der foreligger en e
ndelig godkendelse fra Stiftsøvrigheden. Derudover s
kål der via provstiet fremsendes oplysninger om førs
te og sidste dag i kirkens lukningsperiode, samt hvilk
en kirke der i stedet benyttes i perioden. Biskoppen t
ræffer herefter afgørelse om lukning af kirken,
Sager:
Fredens kirke - udvidelse og renovering af Fredens ki

rke (2018 - 4354)
Fredens kirke - udvidelse og renovering af Fredens ki

rke (2018 - 4354)
Bilag:
Principgodkendelsen af Fredens kirkes om- og tilbyg
ning. Fredens kirke udvidelse, Fredens Kirke, Udvidel
se og ombygning-MBA.01.2018, Aktdokument, Afgør
else vedr. om og tilbygning, Herning Fredens kirke, Fr
edens Kirke, Udvidelse og ombygning-MBA.01.2018,
Fredens kirke udvidelse, 181220 Fredens Kirke Herni
ng, udvidelse og ombygning

11 - Trappe i Rind Kirke / Stiftsøvrigheden kan godk
ende forslaget
Stiftsøvrigheden godkender det fremsendte forslag u
darbejdet afVilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen Arki
tekter.

Sager:
Rind kirke - renovering (2018 - 7809)

Bilag:

PU orienteret.

Aktdokument, Afgørelse vedr. trappe til pulpitur, 181
219 Rind Kirke, trappe til pulpitur, Rind.indv.istands
ættelse.trappe

12 - Billede legitimation til bankerne

Alle i PU har afleveret kopi af kørekort og sygesikring

Arbejdernes Landsbank har bedt om billede legitimati
ion på alle medlemmer af provstiudvalget. Vi må for
vente at de øvrige af provstiets pengeinstitutter, vil f
orlange det samme på sigt.
PU-medlemmerne bedes derfor medbringe kørekort
eller pas samt sygesikringsbevis til mødet.

13 - Konference om præsteboliger den 20. marts 20

Tages med på næste PU-møde. Programmet for dage

19

n sendes ud sammen med dagsorden til næste møde

Hvem fra PU-udvalget ønsker at deltage i konference
n om præsteboliger den 20. marts 2019?

14 - Orientering vedr. skoletjenesten

PU orienteret.

15 - Orientering fra HR-konsulent Kirsten Lunds arb

PU orienteret.

ejde
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