Referat
Herning Søndre Provsti – Møder

PU-møde den 13. april 2021 - d. 13-04-2021 kl. 15:30 til 23:59
Deltagere: Kirsten Braad Thyssen, Carsten Hoffmann, Ejvind Dahl, Knud Erik Lundtofte Hansen, Jens Martin
Christensen, Anne Marie Søe Nørgaard, Poul Rosenvinge Nissen, Poul Ole Højgaard Bech, Alex Dahl Nielsen
Poul Nissen deltog i PU-mødet online.

Mødepunkt

Referat

1 - Fasterholt MR / Ansøgning om 5% midler til ny
containerplads på Fasterholt Kirkegård
(beslutningspunkt)

PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 183.469 til
ny containerplads inkl. ændring af tilkørselsvej/sti på
Fasterholt Kirkegård.

Fasterholt MR søger om 5% midler på kr. 193.125 til Kirkegårdens variable momsprocent er fratrukket i
dækning af udgifter i forbindelse med ny
ovenstående beløb.
containerplads samt ændring af tilkørselsvej/sti til
containerplads.
Den variable momsprocent på Fasterholt kirkegård
er 25%. Når den variable moms er fratrukket, lyder
den samlede udgift på kr. 183.469.
Ovenstående var med på provstesyn i 2020.
Af synsskemaet fremgår det, at arbejdet skulle
udføres i 2020, og at MR kunne søge om 5% midler
til projektet.
MR har indhentet to tilbud.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Ny containerplads
/ materialeplads på Fasterholt Kirkegård - Herning
Søndre (2021 - 8653)
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Ny containerplads
/ materialeplads på Fasterholt Kirkegård - Herning
Søndre (2021 - 8653)
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Ny containerplads
/ materialeplads på Fasterholt Kirkegård - Herning
Søndre (2021 - 8653)
Bilag:
Syn 2021 - 2022 (3), Fasterholt Kirke Tilbud vedr. ny
materialeplads og gangsti, Skitser, 2. tilbud

2 - Fasterholt MR / Ansøgning om 5% midler til
fræsning og såning af nyt græs i areal syd for
Fasterholt Kirke (beslutningspunkt)

PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 12.500 til
fræsning og såning af nyt græs i areal syd for
Fasterholt Kirke.

Fasterholt MR søger om 5% midler på kr. 12.500 til
dækning af udgifter i forbindelse med fræsning og
såning af ny græsplæne syd for Fasterholt Kirke.
Ifølge regnskabsfører forventes der ikke, at den
variable momsprocent på kirkegården kan
fratrækkes.
Ovenstående var med på provstesyn i 2020. Af
synsskemaet fremgår det, at arbejdet skulle udføres i
2020, og at MR kunne søge om 5% midler til
projektet.
MR har indhentet to tilbud.
Sager:
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Fræsning af
græsareal og såning af nyt græs syd for Fasterholt
Kirke - Herning Søndre (2021 - 10117)
Bilag:
ny græs

3 - Herning MR / Ansøgning om 5% midler til træer PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 69.598 til 3
og læsejl ved præstebolig, Nørre Alle 1, Herning
store træer samt etablering af læsejl ved
(beslutningspunkt)
præsteboligen beliggende på Nørre Alle 1, Herning.
Herning MR søger om 5% midler på kr. 69.598 til
dækning af udgifter i forbindelse med plantning af 3
store træer samt etablering af et læsejl til
afskærmning for indkig ved præsteboligen, Nørre
Alle 1, Herning.
Ovenstående var med på provstesynet i år. På
synsskemaet fremgår det, at arbejdet skal udføres i
år.
MR har indhentet to tilbud.
Sager:
Ansøgning 5% midler - Herning - Vedr. plantning af
træer og etablering af læsejl i præstehave, Nørre Alle
1 - Herning Søndre (2021 - 10093)
Bilag:
Haven Nørre Alle 1, Tilbud JK anlæg , Nørre alle 1

4 - Karstoft MR / Ansøgning om udvidelse af

PU har besluttet, at udvidelse af maskinhuset ved

maskinhus (beslutningspunkt)

Karstoft kirkegård tages med på provstesynet i år
2023.
Karstoft MR søger om kr. 656.250 til en tilbygning til Der er ikke noget krav om, at der skal indrettes et
maskinhus, hvor der samtidig etableres et
handicaptoilet.
offentligt handicaptoilet.
Provst Kirsten Thyssen vil kontakte MR for
Den variable momsprocent på Karstoft kirkegård er orientering.
20%. Når den variable moms er fratrukket, lyder den
samlede udgift på kr. 630.000.
Karstoft MR ønsker en tilbygning til maskinhuset for
at få mere plads til maskiner samt opbevaring af
bænkene om vinteren. Derudover ønsker Karstoft
MR, at graveren kan stå indenfor og forberede
pyntegrønt mm. samt i forbindelse med reparation
og vedligeholdelse af maskiner.
Karstoft MR oplyser, at maskinhuset ligger udenfor
kirkegården.
Provstesyn i 2023.
Sager:
Byggesag - Karstoft - Udvidelse af maskinhus Herning Søndre (2021 - 10573)
Bilag:
Ansøgning om tilbygning til maskinhus, Prisoverslag
på tilbygning til maskinhus, Skitsetegning ifm.
tilbygning til maskinhus

5 - Fredens MR / Ansøgning om flytning af renter i
driften til afdrag i anlæg (beslutningspunkt)
Regnskabsføreren har på vegne af Fredens MR
indsendt en ansøgning til PU.
Fredens MR mangler kr. 50.000 til afdrag på
Stiftsmiddellån, da lånet blev forhøjet i 2020 uden
yderligere tilførelse af ligning til afdrag på lånet.
Fredens MR har på ligningen til drift fået kr.
115.416 til renter, som de ikke har brugt, da
Stiftsmiddellånet er optaget senere end forventet.

PU godkender, at det beløb, som Fredens MR har
modtaget for meget på ligning til renter - kr. 115.416
- bruges til følgende:
Fredens MR må flytte kr. 50.000 fra drift til anlæg til
dækning af forhøjet afdrag på Stiftsmiddellånet.
PU annullerer den tidligere 5% bevilling på kr. 60.125
til dækning af ekstra husleje, og Fredens MR må
dermed flytte kr. 60.125 fra drift til anlæg, hvis
denne udgift bogføres under anlæg, ellers bogføres
den i driften.

PU godkender, at Fredens MR tilskriver kirkekassens
På baggrund af ovenstående søger Fredens MR om, frie midler med restbeløbet på kr. 5.291.
at de må flytte kr. 50.000 fra drift (renter) til anlæg
(afdrag).
Alex Dahl Nielsen deltog ikke i dette punkt.
Fredens MR har derefter kr. 65.416 for meget på
ligningen i drift til renter.

Den 27.10.2020 godkendte PU en 5% bevilling på kr.
60.125 til dækning af 4 måneders ekstra husleje ifm.
renovering af Fredens Kirke. Provstikontoret foreslår,
at denne bevilling annulleres, og at beløbet i stedet
dækkes af ovenstående beløb - for meget på
ligningen i drift til renter. Beløbet på kr. 60.125 skal
dermed flyttes fra drift til anlæg.
Der er dermed et restbeløb på kr. 5.291 - for meget
på ligningen i drift til renter.
Sager:
Byggesag - Fredens - Udvidelse og renovering af
Fredens kirke samt nyt tag på hele bygningen Ansøgning om 5% midler - Herning Søndre (2018 4354)
Bilag:
Til regnskabsfører. For meget modtaget i renter og
for lidt i afdrag i 2020

6 - Gjellerup MR / Honorar til
menighedsrådsmedlemmer (beslutningspunkt)

PU godkender, at MR-formand samt kontaktperson
for Gjellerup MR modtager honorar udregnet efter
model 2 med et årligt honorar på kr. 12.832,67 til
dem hver.

Gjellerup MR har besluttet, at MR-formand og
kontaktperson skal modtage honorar beregnet ud
fra gældende lønblad fra november 2020 - model 2. Poul Nissen deltog ikke i dette punkt.
Dette medfører et årligt honorar på kr. 12.832,67 til
henholdsvis MR-formand og kontaktperson - samlet
udgift kr. 25.665,34.
Derudover skal kirkeværge og kasserer modtage
skattefri godtgørelse (kontorhold og telefon).
Gjellerup MR søger om PU´s godkendelse af
ovenstående.
Sager:
Menighedsråd - Gjellerup 2021 - Honorar til formand
og kontaktperson til godkendelse i PU - Herning
Søndre (2021 - 3251)
Menighedsråd - Gjellerup 2021 - Honorar til formand
og kontaktperson til godkendelse i PU - Herning
Søndre (2021 - 3251)
Bilag:
Honorar til MR-formand 2021, Referat fra Gjellerup
MR-møde den 18.03.2021

7 - Herning MR / Vedligholdelsesaftale for
præsteboligen, Nørre Alle 1, Herning

PU godkender den indsendte vedligeholdelsesaftale
for præsteboligen, Nørre Alle 1, Herning.

(beslutningspunkt)
Herning MR har indsendt aftale om
vedligeholdelsesforpligtelser vedr. haven i
tilknytning til præstebolig beliggende Nørre Allé 1,
7400 Herning, til godkendelse i PU.

Sager:
PERSONALE - Sognepræst Bo Arvid Knudsen Herning Kirke - Ansættelse (2018 - 36694)
Bilag:
Aftale om vedligehold af have

8 - Ansøgninger fra MR vedr. overskud/underskud
på anlægsprojekter (beslutningspunkt)
Når et MR får bevilget et beløb på
anlæg, skal anlægsprojektet gå i "0" i forhold til
årsafslutningen. Når et afsluttet anlægsprojekt ikke
går i "0", skal MR indsende en ansøgning til PU.
Det er sjældent at et anlægsprojekt går i "0", og MR
skal derfor ofte indsende en ansøgning til PU, hvor
MR skal søge om:
Ved et overskud på anlægsprojektet
skal MR søge PU om at flytte
overskuddet fra anlæg til drift så
anlægsprojektet går i "0", og
overskuddet bliver tilskrevet
kirkekassens frie midler. MR kan også
søge PU om at bruge det overskydende
beløb til at dække andre udgifter.
Ved et underskud på anlægsprojektet
skal MR søge PU om at flytte frie midler
fra drift til anlæg, så anlægsprojektet
går i "0", hvis det er muligt at dække
underskuddet med kirkekassens frie
midler.
Provsterne indstiller til, at PU godkender, at der i
ovenstående tilfælde er en bagatelgrænse på kr.
10.000, som medfører, at provsterne kan tage en
formandsbeslutning ved ansøgninger på op til kr.
10.000. Formandsbeslutningerne vil efterfølgende
komme med som orienteringspunkt på kommende
PU-møde.
Sager:
Provstiudvalg - Politikker - Frie midler i kirkekasserne

PU godkender forslaget, men har valgt en
bagatelgrænse lydende på kr. 25.000.

- Lånepolitik - Flytning af overskud fra
anlægsprojekter til drift - Fremtidig budgetlægning i
Herning Nordre og Søndre provstier - Herning
Søndre (2019 - 34800)
Bilag:
Politik omkring over- eller underskud på
anlægsprojekter

9 - Eventuelt (orienteringspunkt)

10 - Fasterholt MR / Ansøgning om 5% midler til
renovering af kirkedør (orienteringspunkt)

Orienteret.

Fasterholt MR har søgt om 5% midler på kr. 20.750 til
dækning af udgifter i forbindelse med renovering af
døren til Fasterholt Kirke.
Provsterne har, som en formandsbeslutning,
godkendt en 5% bevilling på op til kr. 20.750 til
ovenstående udgift.
Provsterne Kirsten Thyssen og Carsten Hoffmann har
truffet en formandsbeslutning på denne ansøgning
samt på de næste 6 punkter i denne dagsorden, da
ansøgningerne vedr. ældre mangler.
Svarbrevet til MR er vedlagt.
Sager:
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Vedligehold af
døren til kirken - Herning Søndre (2021 - 8636)
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Vedligehold af
døren til kirken - Herning Søndre (2021 - 8636)
Bilag:
Fasterholt. 5%. Renovering af kirkedør, Ans. 5% vedr.
dør ind til kirken

11 - Fasterholt MR / Ansøgning om 5% midler til
udvendig maling af vinduer i sognehuset
(orienteringspunkt)
Fasterholt MR har søgt om 5% midler på kr. 11.825 til
dækning af udgifter i forbindelse med udvendig
maling af vinduer i sognehuset.

Orienteret.

Provsterne har, som en formandsbeslutning,
godkendt en 5% bevilling på op til kr. 11.825 til
ovenstående udgift.
Svarbrevet til MR er vedlagt.
Sager:
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Maling af vinduer
i sognehus - Herning Søndre (2021 - 8633)
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Maling af vinduer
i sognehus - Herning Søndre (2021 - 8633)
Bilag:
Fasterholt. 5%. Udv. maling af vinduer i sognehuset,
Ans. 5% vedr. vinduer i sognehus

12 - Fasterholt MR / Ansøgning om 5% midler til
ventilation på loften i kirken (orienteringspunkt)

Orienteret.

Fasterholt MR har søgt om 5% midler på kr. 8.600 til
dækning af udgifter i forbindelse med ventilation på
loftet i Fasterholt Kirke.
Provsterne har, som en formandsbeslutning,
godkendt en 5% bevilling på op til kr. 8.600 til
ovenstående udgift.
Svarbrevet til MR er vedlagt.
Sager:
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Ventilation på
loftsrum i kirken - Herning Søndre (2021 - 8635)
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Ventilation på
loftsrum i kirken - Herning Søndre (2021 - 8635)
Bilag:
Fasterholt. 5%. Ventilation på loftet i kirken, Ans. 5%
vedr. ventilation i loftrum i kirken

13 - Fasterholt MR / Ansøgning om 5% midler til ny Orienteret.
toiletdør og port i kapel/graverbygning
(orienteringspunkt)
Fasterholt MR har søgt om 5% midler på
kr. 34.737,50 til dækning af udgifter i forbindelse
med ny toiletdør samt ny port i kapel/graverbygning.
Provsterne har, som en formandsbeslutning,
godkendt en 5% bevilling på op til kr. 34.737,50 til
ovenstående udgift.

Svarbrevet til MR er vedlagt.
Sager:
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Ny toiletdør og
port i kapel/graverbygning - Herning Søndre (2021 8634)
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Ny toiletdør og
port i kapel/graverbygning - Herning Søndre (2021 8634)
Bilag:
Fasterholt. 5%. Ny dør og port i kapel, Ans. 5% vedr.
toiletdør og port

14 - Fasterholt MR / Ansøgning om 5% midler til
Orienteret.
afrensning og malerbehandling af udv. malede fliser
(orienteringspunkt)
Der er bevilget 5% midler til afrensning af "friser" og
ikke som der står "fliser".
Fasterholt MR har søgt om 5% midler på kr. 30.875 til
dækning af udgifter i forbindelse med afrensning og
malerbehandling af udvendige fliser Fasterholt Kirke.
Provsterne har, som en formandsbeslutning,
godkendt en 5% bevilling på op til kr. 30.875 til
ovenstående udgift.
Svarbrevet til MR er vedlagt.
Sager:
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Afrensning af
malede udvendige fliser / friser - Herning Søndre
(2021 - 8632)
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Afrensning af
malede udvendige fliser / friser - Herning Søndre
(2021 - 8632)
Bilag:
Ans. 5% vedr. udvendige malede fliser, Fasterholt.
5%. Behandling af udv. fliser

15 - Fasterholt MR / Ansøgning om 5% midler til
diverse afrensning (orienteringspunkt)
Fasterholt MR har søgt om 5% midler på kr. 25.700 til
dækning af udgifter i forbindelse med diverse
afrensning af tag på graverbygningen/kapel, kirke,
menighedshus samt fliser og facade på kirken.
Provsterne har, som en formandsbeslutning,

Orienteret.

godkendt en 5% bevilling på op til kr. 25.700 til
ovenstående udgift.
Svarbrevet til MR er vedlagt.
Sager:
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Afrensning af tag
på graverbygning, menighedshus, kirken samt fliser
og kirkens facade (2021 - 8643)
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Afrensning af tag
på graverbygning, menighedshus, kirken samt fliser
og kirkens facade (2021 - 8643)
Bilag:
Fasterholt. 5%. Diverse afrensning, Ans. om 5% fra
Fasterholt til afrensning af tag på graverbygning mm

16 - Fasterholt MR / Ansøgning om 5% midler til lille Orienteret.
vindue i kirkens tårn (orienteringspunkt)
Fasterholt MR har søgt om 5% midler på kr. 4.375 til
dækning af udgifter i forbindelse med udskiftning af
lille vindue i kirkens tårn.
Provsterne har, som en formandsbeslutning,
godkendt en 5% bevilling på op til kr. 4.375 til
ovenstående udgift.
Svarbrevet til MR er vedlagt.
Sager:
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Lille vindue i
kirketårnet - Herning Søndre (2021 - 8631)
Ansøgning 5% midler - Fasterholt - Lille vindue i
kirketårnet - Herning Søndre (2021 - 8631)
Bilag:
Fasterholt. 5%. Lille vindue i kirketårn, Ans. 5% vedr.
lille vindue mod nord i kirketårnet

17 - HR (orienteringspunkt)

Orienteret.

18 - Skoletjenesten (orienteringspunkt)

Orienteret.
"Vi rejser til Jerusalem" bliver desværre aflyst i maj
2021 pga. corona.

19 - Folkekirkens Familiestøtte (orienteringspunkt) Orienteret.
Der er vedlagt referat fra bestyrelsesmøde i
Folkekirkens Familiestøtte den 09.03.2021.
Sager:
Folkekirkens Familiestøtte 2021 - FFST - Referater fra
bestyrelsesmøder - Økonomi - Herning Søndre (2021
- 5833)
Bilag:
Referat bestyrelsesmøde 090321
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