
Referat
Herning Søndre Provsti – Møder

PU-møde 21. maj 2019 - d. 21-05-2019 kl. 15:30 til 23:59

Deltagere: Kirsten Braad Thyssen, Carsten Hoffmann, Poul Rosenvinge Nissen, Poul Ole Højgaard Bech,
Ejvind Dahl, Alex Dahl Nielsen, Jens Martin Christensen, Knud Erik Lundtofte Hansen
Afbud: Anne Marie Søe Nørgaard

 

Mødepunkt Referat

1 - Rind/Kollund - Ansøgning om 5% midler til nyt
lydanlæg i mødelokale (beslutningspunkt)

Rind-Kollund MR søger om 5% midler på kr.
79.681,25 til dækning af udgift til anskaffelse af nyt
lydanlæg i sognegårdens mødelokaler.
 
Lydanlægget var med på SYN 2019. Lydanlægget skal
laves i 2019. 
 
OBS - se telefon notat med kordegn Lars Rasmussen.

Sager:
Rind/Kollund MR - Ansøgning af 5%-midlerne til nyt
lydanlæg i mødelokaler - Herning Søndre (2019 -
14179)
Rind/Kollund MR - Ansøgning af 5%-midlerne til nyt
lydanlæg i mødelokaler - Herning Søndre (2019 -
14179)

Bilag:
Ansøgning lydanlæg, Hammerum EL - Lydanlæg Lind
sognehus, Oticon -lydanlægget i Lind Sognehus,
Aktdokument

PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 80.000 til
dækning af udgifter til anskaffelse af nyt lydanlæg i
sognegårdens mødelokaler.
 

2 - Hedeager MR / ompriotering af 5% ansøgning
(beslutningspunkt)

Hedeager MR har tidligere fået bevilget 5% midler til
dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med
præsteboligen. Hedeager MR ønsker at omprioritere
nogle af de uforudsete udgifter til andre udgifter ved
præsteboligen.
 
Hedeager MR mangler at få udbetalt kr. 80.005 af

PU godkender omprioritering af tidligere bevilget 5%
ansøgning på kr. 80.005. Beløbet omprioriteres til
udgifter i forbindelse med renovering af
præstegårdshaven på op til kr. 66.000.



den tidligere bevilgede 5% ansøgning. I deres nye
ansøgning om omprioritering af 5% midlerne, ønsker
de i stedet at få dækket kr. 66.000 til dækning af
udgifter i forbindelse med renovering af
præstegårdshaven.

Sager:
Hedeager - 5% bevilling - ekstra udgifter vedr.
præsteboligen (2018 - 6058)
Hedeager - 5% bevilling - ekstra udgifter vedr.
præsteboligen (2018 - 6058)

Bilag:
2019 - anmodning om delvis ændring af anvendelse
af bevilling 5% midler, SV Ansøgning til
provstiudvalget fra Hedeager Sogn

3 - Herning MR / Ansøgning om bevilling til ekstra
arbejde ved Herning Kirkehus (beslutningspunkt)

Herning MR søger om op til kr. 665.750 inkl. moms til
ekstra udgifter i forbindelse med spuns i
byggeprojektet til Herning kirkehus.

Sager:
Herning Kirkehus - udvidelse og renovering (2018 -
4955)

Bilag:
Dokumenter til PU, 20190509 Aftaleseddel 02,, Brev
om ekstraudgifter til spuns, Herning Kirkehus - Spuns
rev. 02.05.2019, VS: Herning Kirkshus - spuns,
20190509 Aftaleseddel 02,, Brev om ekstraudgifter
vedr spuns 16.05.19

Herning MR har fået rente/afdrag før lånet i Viborg
Stift er blevet optaget. Dette har medført, at de har
et beløb stående til et evt. ekstra ordinært afdrag på
gælden. Beløbet lyder på kr. 398.832.
 
Herning MR har solgt præstebolig på Bellisvej. PU
har tidligere godkendt at kr. 2.000.000 af
salgsprovenuet må bruges til projektet "Herning ny
kirkehus". Nu er salget af præsteboligen ved at være
på plads, og Herning MR har et salgsprovenu på kr.
2.233.973 stående i banken. Der er altså kr. 233.973,
som ikke er godkendt til anden anvendelse. Der kan
dog stadig komme enkelte udgifter vedr. salget.
 
Herning MR har i 2018 modtaget kr. 210.000 til
afdrag til et tidligere lån. Dette lån er nedlagt og
pengene er dermed ikke brugt.
 
Samlet set har Herning MR kr. 842.805 stående, som
kan dække udgiften til spuns.
 
PU godkender, at Herning MR må bruge op til kr.
665.750 af ovenstående beløb til dækning af ekstra
udgiften til spuns.
 
Den nuværende ramme lyder på kr. 27.990.855. Til
dette beløb tillægges kr. 665.750. Den samlede
ramme er dermed kr. 28.656.605.

4 - Ansøgning fra lærer vedr. udarbejdelse af
undervisningsmateriale (beslutningspunkt)

Lærer Anna Marie Holbøll og Hanne Kudeha
Simonsen søger om kr. 12.000 til dækning af
lønudgifter i forbindelse med deres udvikling af

PU godkender kr. 12.000 til dækning af lønudgifter i
forbindelse med udvikling af undervisningsmateriale
til kristendomskundskab og historie "Gå med
kirkefortællinger". 



undervisningsmateriale til kristendomskundskab og
historie "Gå med kirkefortællinger". 

Sager:
Projekt "Kirkehistorie i Herning Kommune" -Skole-
Kirke samarbejdet (FSVS) (2018 - 9486)
Projekt "Kirkehistorie i Herning Kommune" -Skole-
Kirke samarbejdet (FSVS) (2018 - 9486)

Bilag:
VS Nyt undervisningsmateriale til historie og
kristendomskundskab - inspireret af Himmelske
Dage på Heden, 190327 Avisartikel i Herning
Folkeblad - før Himmelske Dage på Heden_red,
190327 Herning_Provstikort, go-cart, SV
Undervisningsmaterialer til kristendomskundskab og
historie

5 - Sct. Johannes MR / Ny klokke (beslutningspunkt)

Sct. Johannes MR søger om kr. 225.000 til køb af ny
klokke til Sct. Johannes kirketårn. Tårnet er bygget til
3 klokker, og der er kun én klokke i tårnet. Sct.
Johannes MR har fået tilbudt en klokke som er
nedtaget i Absalonkirken i København. 

Sager:
Supplerende klokke ved Sct. Johannes Kirke (2019 -
14246)

Bilag:
Ansøgning angående en supplerende klokke ved Sct.
Johannes Kirke

Da der i øjeblikket er et stort pres på kirkernes og
provstiets midler blandt andet på grund af den nye
feriefond og tjenestemandspension, kan PU ikke
godkende udgifter til en ekstra klokke i Sct. Johannes
kirke.
 
PU kan dog godkende den ekstra klokke, hvis Sct.
Johannes MR ved støtte fra fonde, kan dække alle
udgifter i forbindelse med den ekstra klokke.
Herunder også en evt. forstærkning af tårnet.

6 - Herning Kirkegårde / Tilbud vedr.
bygherrerådgivning (beslutningspunkt)

Herning Kirkegårde har indsendt tilbud fra
FM Bygningsdrift vedr. rådgivningsaftale i
forbindelse med renovering af Vestre Kapel. 

Sager:
Herning Kirkegårde - Renovering af Vestre Kapel -
Herning Søndre (2019 - 7202)

Bilag:
Tilbud vedr. bygherrerådgivning

PU godkender, at Herning Kirkegårde indgår en
aftale med FM Bygningsdrift på baggrund af det
indsendte tilbud vedr. bygherrerådgivning i
forbindelse med renovering af Vestre Kapel samt
forplads. Når der er lavet en rådgivningsaftale, skal
den inden underskrift sendes til godkendelse i
provstiet.
 
Når der foreligger et skitseforslag for både kapel
og forplads inkl. p-plads, skal det sendes til
godkendelse via provstiet til Viborg Stift. Der skal
vedlægges budgetramme samt finansierings forslag.

7 - Folkekirkens familiestøtte / støttebidrag for
2020 (beslutningspunkt)

PU godkender støttebidraget til Folkekirkens
familiestøtte i forankringsperioden 2020 - 2022:



Repræsentantskabet og bestyrelsen for Folkekirkens
familiestøtte foreslår et støttebidrag fra hvert provsti
i størrelsesordenen på kr. 1,60 pr. medlem fra og
med 2020.
 
På baggrund af ovenstående vil støttebidraget til
Folkekirkens familiestøtte for budget 2020 blive:
Herning Nordre: kr. 50.397
Herning Søndre: kr. 67.141 
 

Sager:
Folkekirkens Familiestøtte - Repræsentantskab og
bestyrelse m.m. - Herning Søndre (2019 - 7866)

Bilag:
Støttebidrag fra PU. April 2019.-2, Svar på spørgsmål
om FF. April 2019. Bilag 2-1, Kopi af Bilag 1. Budget
2020-2022. FF. Omprioriteringspuljen.-2

Beløbene for 2020 er:
Herning Nordre provsti: kr. 50.397
Herning Søndre provsti: kr. 67.141 

8 - PUK-kassen / Foreløbig budget for 2020
(beslutningspunkt)

PUK-kassens foreløbige budget for
2020 til godkendelse. Der er foreslået at bruge kr.
150.000 af PUK-kassens frie midler, som pr.
31.12.2018 lød på kr. 547.673.

Sager:
PUK-kassen. Budget 2020 - Herning Søndre (2019 -
4769)

Bilag:
Foreløbig budget for PUK-kassen 2020

PU godkender, at budgettet for PUK-kassen udviser
et underskud på kr. 150.000, som nedskriver PUK-
kassens frie midler.
 
PU godkender budget 2020 for PUK-kassen med
følgende stempel:
 
Herning Nordre og Herning Søndre provstiudvalg.
CVR nr. 21222542. Budget 2020. Bidrag budget
afleveret den 21.05.2019 kl. 17.21.

9 - Kvartalsrapport for PUK-kassen
(beslutningspunkt)

Kvartalsrapport for PUK-kassens 1. kvartal 2019 til
godkendelse.

Sager:
PUK-kassen 2019 - Herning Søndre (2019 - 276)
PUK-kassen 2019 - Herning Søndre (2019 - 276)

Bilag:
Forklaringer til 1. kvartalsrapport PUK-kassen 2019,
1. kvartalsrapport 2019

PU godkender 1. kvartalsrapport 2019 for PUK-
kassen.



10 - Eventuelt

 

Der afholdes møde med Herning MR og Snejbjerg
MR vedr. betjening af hospitalskirken torsdag den
23. maj. 

11 - Renovering af Fredens Kirke / Godkendelse af
projekt (orienteringspunkt)

Viborg Stift har nu godkendt projektet for renovering
af Fredens Kirke. 

Sager:
Fredens kirke - udvidelse og renovering af Fredens
kirke (2018 - 4354)

Bilag:
Til Herning Fredens Kirke MR, afgørelse vedrørende
ombygning og udvidelse, Udtalelse fra Den Kgl.
Bygningsinspektør, Udtalelse fra Varmekonsulenten

Orienteret.

12 - Ny provstisekretær pr. 1. juni 2019
(orienteringspunkt)

Annette Vinther Mikkelsen er ansat som ny
provstisekretær på 20 timer pr. uge med start den 1.
juni 2019. 

 

13 - HR-arbejdet (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

14 - Skoletjenesten (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

15 - Folkekirkens Familiestøtte (orienteringspunkt)

 

Orienteret.
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Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre
Provstiudvalg)

Carsten Hoffmann (Herning Nordre
Provstiudvalg)

Poul Rosenvinge Nissen Poul Ole Højgaard Bech

Ejvind Dahl Alex Dahl Nielsen (Herning Søndre
Provstiudvalg)

Jens Martin Christensen (Herning Søndre
Provstiudvalg)

Knud Erik Lundtofte Hansen
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