Referat for: Herning Nordre Provstiudvalg
PU møde 6. december 2016. Kl. 15.30
Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

Mødepunkt
1

Folkekirkens Familiestøtte
Sag: Folkekirkens Familiestøtte (850)
Folkekirkens Familiestøtte
2016.09.12: Orientering om Folkekirkens
Familiestøtte v/leder Leif Sondrup.
På PU-mødet den 6. juni 2016 refererede provst
Asger Grove Korsholm fra et møde i Viborg
Stift om Folkekirkens Familiestøtte, som er
oprettet i Aalborg Stift og ønskes udbredt til
flere stifter. Det kræver ansættelse af en
koordinator og en række frivillige i sognene.

Beslutning
PU orienteret, og materiale udleveret.
PU positivt indstillet over for ansættelse af
koordinator på fuld tid pr. 1. januar 2018. Anslået
udgift hertil kr. 600.000,Menighedsrådene vil blive orienteret om projektet,
når Distriktsforeningen for Herning Nordre og
Søndre Provsti afholder generalforsamling den 4.
februar 2017.

Evt. vedtagelse om igangsætning af
Folkekirkens Familiestøtte i Herning
provstierne vil finde sted på budgetsamrådet i
2017 med efterfølgende ansættelse af en
koordinator i 2018.
Folkekirkens Familiestøtte
PU-møde 7. juni 2016(07-06-2016)

2

Ørre-Sinding / renovering af Ørre Kirke
Sag: Ørre kirke - indvendig renovering (597) Ørre-Sinding Sogn

Menighedsrådet kan finansiere restbeløbet med
egne frie midler i stedet for salg af aktie i Ørre
Plantage, som ellers anbefalet i svarbrevet fra
oktober 2015.

Ørre-Sinding / renovering af Ørre Kirke
2016.11.29. Ørre-Sinding menighedsråd
ansøger om en 5%-bevilling på kr. 41.625,- til
dækning af uforudset udgift ved renoveringen
af gulvet i Ørre Kirke.
På baggrund af synsrapport udarbejdet af Finn
Balle besluttede provstiudvalget på mødet den
18. februar 2014, at lugerne i gulvet skulle
tætnes. Undervejs i renoveringsprocessen
kommer Finn Balle med en ny besked, og
hullerne skal i stedet fyldes op, når nu chancen
er der.
I den forbindelse har der været en ekstra udgift
til følgende:
Tømrer (lukning af gulv + slibning og
sæbebehandling): 9.300 kr.
Referat,06-12-2016

Side: 1
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Beslutning

Murer (opfyldning af sand i gulvet): 24.000 kr.
I alt: 33.300 kr.
+ moms 8.325 kr.
I alt inkl. moms: 41.625,Disse udgifter er indeholdt i det færdige
byggeregnskab, som lyder på kr. 2.119.738,51.
Provstiudvalget godkendte på mødet den 6.
oktober 2015 et budget på kr. 2.149.000,- og
anbefalede ud over den allerede godkendte
finansiering på kr. 1.995.000,- salget af en
jagtaktie.
Svarbrev Ørre-Sinding oktober 2015 indvendig renovering Ørre Kirke

3

Vildbjerg / belægning på parkeringsplads
ved kirkecenter
Sag: Ekstra bevillinger 2016 (826)

Kr. 117.000,- af 5%-midler bevilget til
belægningen.
PU godkender, at Vildbjerg menighedsråd kan
bruge af kirkekassens frie midler til belysningen.

Vildbjerg / belægning på parkeringsplads ved
kirkecenter
2016.11.30: Vildbjerg menighedsråd ansøger
om en 5%-bevilling på kr. 117.000,- til
belægning på parkeringspladsen ved Vildbjerg
kirkecenter.
Der mangler belægning på den del af
parkeringspladsen, hvor den gamle skolehal i
Vildbjerg har ligget. Det er vigtigt, at
parkeringspladsen færdiggøres snarest muligt,
da overfladevandet fra parkeringspladsen skal
ledes væk, idet overfladevandet ellers løber
over mod den nye bebyggelse med risiko for
beskadigelse af grunde og bygninger. Arbejdet
består i, at belægningen laves færdig, der sættes
en række kantsten op mod boligområdet, og der
laves afløb af overfladevand til kloak.
To entreprenører har afgivet tilbud på opgaven.
Det billigste tilbud lyder på kr. 117.187,- inkl.
moms.
Udvidelse af belysning på arealet skal også
udføres, hvilket menighedsrådet regner med at
kunne dække med egne midler. Udgiften hertil
forventes at ligge på kr. 50.000-70.000,- inkl.
moms.

4

Nøvling / multimaskine til kirkegården
Sag: Ekstra bevillinger 2016 (826)

Kr. 24.500,- af 5%-midler bevilget, da
momsfradragsprocenten på Nøvling kirkegård er på
46%.

Nøvling / multimaskine til kirkegården
2016.11.16: Genbehandling af midler til
Referat,06-12-2016
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multimaskine til Nøvling kirkegård.
På PU-mødet den 11. oktober 2016 bevilgede
provstiudvalget op til kr. 180.800 inkl. moms til
udskiftning af multimaskine på Nøvling
kirkegård.
Punktet skal genbehandles pga. misforståelser
ifm. tilbuddene, og om der var moms
medregnet i tilbuddene. Tilbuddet fra Sorring
Maskinhandel på kr. 180.800 var ekskl. moms.
Derfor søger Nøvling menighedsråd om en 5%bevilling til dækning af momsudgiften på kr.
45.200,- (25%).
Svarbrev Nøvling oktober 2016 - multimaskine
til kirkegården
2016.11.16: Bilag - Nøvling multimaskine tilbud fra Sorring

5

Sunds / redegørelse ifm. revisionsprotokollat
Sag: Årsregnskaber 2015 +
revisionsprotokoller (824)

Redegørelse taget til efterretning.

Sunds / redegørelse ifm. revisionsprotokollat
2016.11.11: Sunds tidligere menighedsråd har
indsendt en redegørelse på baggrund af PU's
anmodning om, hvordan forholdene nævnt i
revisionsprotokollatet vil blive bragt i orden. Se
vedhæftede referat fra 11. november 2016.
6

Simmelkær / redegørelse ifm.
revisionsprotokollat
Sag: Årsregnskaber 2015 +
revisionsprotokoller (824)

Redegørelse taget til efterretning.

Simmelkær / redegørelse ifm.
revisionsprotokollat
2016.11.15: Simmelkærs tidligere
menighedsråd har indsendt en redegørelse på
baggrund af PU's anmodning om, hvordan
forholdene nævnt i revisionsprotokollatet vil
blive bragt i orden. Se vedhæftede referat fra
menighedsrådsmøde den 15. november 2016.
7

Udgiftsniveau ifm. studieture
Sag: Årsregnskaber 2015 +
revisionsprotokoller (824)
Udgiftsniveau ifm. studieture
2016.11.28. Principiel drøftelse af

Referat,06-12-2016

Emnet drøftet:
- studieture med fagligt formål er for
menighedsrådsmedlemmer og personale
- for frivillige kan afholdes frivilligfest
- antallet af arrangementer er også et udtryk for
økonomisk bevidsthed
- evt. beløbsgrænser bør fastlægges på stift-niveau
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Mødepunkt
udgiftsniveau ifm. menighedsrådenes studieture
bl.a. på baggrund af en henvendelse fra Vind
menighedsråd.

Beslutning

Der kommer en fælles udmelding på kurset for nye
menighedsråd 19. januar 2017.

Flere menighedsråd har fået bemærkninger i
revisionsprotokollaterne om manglende
sparsommelighed ifm. studieture. I Vind
menighedsråds tilfælde bliver det påtalt, at der
har været en udgift til en fælles studietur på kr.
19.362,25 svarende til en udgift pr. person på
kr. 538,Ifm. næste provstemøde den 9. december har
provst Asger Grove Korsholm ønsket at få en
præcisering af et acceptabelt niveau for
menighedsrådenes udgifter til studieture og
julefrokoster m.m.
Drøftelse kan bl.a. omhandle:
- Udgiften til bus, som er ens, uanset hvor
mange deltagere der er.
- Om man går sammen med et andet
menighedsråd i et pastorat.
- Om man tager afsted hvert år eller hvert andet
år.
- Om kirkebetjening inviteres med.
- Om ægtefæller inviteres med.

8

Honorering af menighedsrådsmedlemmer
Sag: Takster 2017 og vejledende lønblad (865)

Det undersøges hos stiftsjuristen, om
Kirkeministeriet følger dette cirkulære.
Punktet tages op igen på PU-mødet den 17. januar.

Honorering af menighedsrådsmedlemmer
2016.11.09: Principiel drøftelse af, om
provstiudvalget skal godkende skattefri
godtgørelse til et menighedsrådsmedlem, som
f.eks. opdaterer hjemmesiden el. lign.
tidskrævende opgaver.

Beløb på kr. 2.350,- (§3) overvejes.

Den 9. november 2016 mødtes provstikontoret
med revisor Jenni Byun Hjortborg for at drøfte
hendes indtryk af regnskabsføringen rundt i
sognene. Der er steder, hvor et menighedsråd
har valgt at give skattefri honorar til
menighedsrådsmedlemmer, som ikke er
formand, kontaktperson eller kirkeværge uden,
at dette er godkendt af PU. I enkelte tilfælde
endda på trods af et nej fra PU.
Jenni gjorde opmærksom på en bekendtgørelse,
som åbner mulighed for, at
menighedsrådsmedlemmer kan få en skattefri
godtgørelse.
Se bilag med bekendtgørelse og mail med
revisorens kommentarer.
9

Langtidsplan / bygherrerådgivning
Sag: Bygherrerådgivning - Finn Balle (716)
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Krav om bygherrerådgivning ved:
- større projekter (vejl. grænse 1 mio. kr.)
Side: 4

Mødepunkt

Beslutning
- komplekse sager uanset beløbsstørrelse

10

Langtidsplan / bygherrerådgivning
2016.11.08: Principiel drøftelse af, om det skal
være et krav fra provstiets side, at
menighedsråd får assistance fra en
bygherrerådgiver, inden provstiudvalget kan
afsætte beløb på langtidsplanen til et projekt.

Menighedsrådene kan altid benytte sig af tilbuddet
om bygherrerådgivning.

Eventuelt
Sag: Provstiudvalget (469)

Snejbjerg: Salget af grunden Toustrupvej 91 har
resulteret i et provenu på kr. 4.211.844,-, som
overføres til Viborg Stift.

Eventuelt

Sunds: Stiftsøvrigheden kan ikke godkende, at der
etableres et befugtningsanlæg i Sunds Kirke.

Udgiften til bygherrerådgivning accepteres som en
del af det samlede budget for projektet.

Salmemaraton i Herning Nordre er slut.

Referat,06-12-2016
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Energimærkning / XPERT boligråd vandt
licitation
Sag: Energimærkning efterår 2016 (862)

PU orienteret.

Energimærkning / XPERT boligråd vandt
licitation
2016.11.22. Til orientering: XPERT boligråd
vandt licitationen ifm. den lovpligtige
energimærkning af bygninger i Herning Nordre
og Herning Søndre.
I alt fem firmaer blev inviteret til at byde på
opgaven med at energimærke i alt 22
bygninger. Firmaet med den samlet laveste pris
ville blive tildelt opgaven.
Xpert boligråd: kr. 109.200,- inkl. moms
Herning Consult ApS.: kr. 112.500,- inkl.
moms
Der kom ingen tilbud fra de andre firmaer pga.
tidspres, pensionering og manglende tilladelse
til at energimærke større bygninger.
Energimærkningen skal være afsluttet 31.
januar 2017.
12

Hospitalskirken / præstekontorer og tidsplan
Sag: Hospitalskirken (477)

PU orienteret.

Hospitalskirken / præstekontorer og tidsplan
2016.11.28: Til orientering vedr.
hospitalskirken.
Præstekontor: Der vil blive præstekontorer i
hospitalskirken, hvilket betyder, at der ikke skal
etableres et kontor til hospitalspræst ifm.
udvidelsen af Kirkely i Snejbjerg. Endelig plan
for hospitalspræsternes sognetilknytning lægges
fast senere.
Foreløbig tidsplan - hospitalskirken:
Udbudsperiode: 2. kvartal 2017
Byggeperiode: 2017-2018
Indvielse: 2. kvartal 2019
Hospitalet forventes taget i fuld brug i 1.
kvartal 2020.
2016.11.25: Tidsplan for kirkebyggeri Gødstrup
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Orienteringspunkter til PU-møder (Kirke til
Kirke - FKG)
Sag: Provstiudvalget (469)

Referat,06-12-2016

Intet.

Side: 6

Orientering

Orienteringspunkter til PU-møder (Kirke til
Kirke - FKG)

Afbud fra: Ejvind Dahl
Godkendt af: Kirsten Braad Thyssen, Asger Grove Korsholm, Jens Martin Christensen, Erik Ove Nielsen,
Poul Bech, Anne Marie Søe Nørgaard, Jørgen Andersen, Alex Dahl Nielsen.
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