Referat
Herning Søndre Provsti - Møder

PU-møde den 18. februar 2020 - d. 18-02-2020 kl. 15:30 til 23:59
Indeholder et eller flere lukkede dagsordenspunkter
Deltagere: Kirsten Braad Thyssen, Carsten Hoffmann, Poul Rosenvinge Nissen, Knud Erik Lundtofte Hansen,

Anne Marie Søe Nørgaard, Poul Ole Højgaard Bech, Alex Dahl Nielsen, Jens Martin Christensen

Afbud: Ejvind Dahl
Anne Marie Søe Nørgaard forlod mødet efter punkt 4.

Mødepunkt

Referat

2 - Fredens MR / Ansøgning om ekstra bevilling til

Den nuværende samlede ramme til projektet er kr.

ekstra kontor (beslutningspunkt)

14.798.992.

Fredens MR søger om forhøjelse af rammen til

PU godkender en forhøjelse af rammen til projektet

renoveringen af Fredens Kirke med kr. 250.000, som

med kr. 227.000. Den samlede ramme vil herefter

finansieres af kirkekassens frie midler.

være kr. 15.025.992.

Arbejdsbilag vedlagt.

Fordelingen af de ekstra kr. 227.000 er som følger:

• Etablering af et ekstra kontor på kr.

Sager:

100.000 iht. pris fra totalrådgiver

Byggesag - Fredens - udvidelse og renovering af

• Ekstra udgift til "glemte" tegltagsten på

Fredens kirke (Herning Søndre) (2018 - 4354)

kr. 67.000 iht. tilbud fra totalrådgiver

Byggesag - Fredens - udvidelse og renovering af

Fredens kirke (Herning Søndre) (2018 - 4354)

• Ekstra udgift til genhusning på kr.
60.000

Byggesag - Fredens - udvidelse og renovering af

Fredens kirke (Herning Søndre) (2018 - 4354)
Beløbet på kr. 227.000 dækkes af kirkekassens frie

Bilag:

midler. Beløbet skal overføres fra drift til anlæg.

Ansøgning til Provsti - flytning af midler - 06-022020, Redegørelse til Provstiet, 05-02-2020, Forslag

Alex Dahl Nielsen forlod mødet under behandling af

til kontor i sydfløj_13.12.2019,1-104 - Stueplan -

dette punkt.

Gulvplan, Arbejdsbilag til punkt 2 - Ansøgning fra
Fredens MR vedr. ekstra kontor

3 - Rind-Kollund MR / Ansøgning om køb af
præstebolig til o/a-sognepræst

PU godkender Rind/Kollund MR's ansøgning om køb
af en nybygget tjenestebolig til sognets o/a-præst.
Tjenesteboligen skal godkendes af PU inden køb.

Rind-Kollund MR søger om:
PU godkender en ramme på kr. 3.500.000. Pengene

- PU's godkendelse af køb af præstebolig til o/a-

finansieres ved optagelse af et 7-årig Stiftsmiddellån

sognepræst

på kr. 2.500.000 med første termin den 30.06.2021.

- En økonomisk ramme til køb af præstebolig

Derudover godkender PU en 5% bevilling på op til kr.
1.000.000.

Arbejdsbilag vedlagt.
Provstikontoret sender Rind/Kollund MR's ansøgning
Sager:

videre til Kirkeministeriet via Viborg Stift med PU

Tjenestebolig - køb af tjenestebolig tilo/a

's anbefaling.

sognepræst i Rind-Kollund - Herning Søndre (2020 -

4240)

Jens Martin Christensen kan ikke tiltræde

Tjenestebolig - køb af tjenestebolig til o/a

beslutningen om anskaffelse af ny tjenestebolig i

sognepræst i Rind-Kollund - Herning Søndre(2020 -

Rind/Kollund, da der i forvejen er en tjenestebolig i

4240)

pastoratet.

Tjenestebolig - køb af tjenestebolig til o/a
sognepræst i Rind-Kollund - Herning Søndre (2020 -

Alex Dahl Nielsen ønsker iht. præsteforeningens

4240)

retningslinjer, at det bliver en tjenestebolig med
tjenestelig kontor med særskilt indgang.

Bilag:
Bolig - PU-ansøgning, Aktdokument, Arbejdsbilag til
punkt 2 - ansøgning fra Rind-Kollund om køb af
præstebolig til oa-sognepræst

4 - Folkekirkens Familiestøtte / Ansøgning om flere

PU har besluttet at udskyde punktet til PU-mødet i

midler(beslutningspunkt)

marts eller april måned.

Folkekirkens Familiestøtte søger PU om økonomi til

PU ønsker fremadrettet at få tilsendt referater fra

endnu l årsværk.

Folkekirkens Familiestøttes bestyrelsesmøder.

l budget 2020 er der i Herning provstierne afsat kr.

En beslutning om flere midler til Folkekirkens

720.000 til Folkekirkens Familiestøtte.

Familiestøtte skal endeligt besluttes på et
budgetsamråd.

Endelig beslutning skal tages på budgetsamråd.
Sager:

Folkekirkens Familiestøtte - Ansatte,
repræsentantskab og bestyrelse m.m. - Herning

Søndre (2019 - 7866)
Bilag:
Herning provstierne. Ansøgning, l årsværk

5 - PUK-kassen / Godkendelse af årsregnskab 2019

PU godkender PUK-kassens årsregnskab for 2019

(beslutningspunkt)

med følgende stempel:

PUK-kassens årsregnskab 2019 til godkendelse i PU.

Herning Nordre og Søndre Provstiudvalg, CVR-nr.

21222542, Regnskab 2019, Afleveret d. 04-02-2020
Forklaring til årsregnskabet er vedlagt i særskilt

13:04.

bilag.
Sager:
Årsregnskab 2019 - PUK-kassen - diverse inkl.

revision (Herning Søndre) (2019 - 37093)
Årsregnskab 2019 - PUK-kassen - diverse inkl.

revision (Herning Søndre) (2019 - 37093)
Bilag:
Forklaringer til årsregnskab 2019, Årsregnskab 2019
PUK-kassen

6 - Eventuelt

7 - Midtvejskonference den 25. april 2020

Ønsker man at deltage, kan man tilmelde sig til Lene

(orienteringspunkt)

Bak inden den 16.03.2020.

Er der nogen fra PU, som ønsker at deltage i
midtvejskonferencen den 25.04.2020?
Sager:

Folkekirkens liturgiarbejde - Diverse møder bl.a.
midtvejskonference - Herning Søndre (2020 - 4236)
Bilag:
Til alle provster, anmodning om udpegning af 2
personer fra hvert Provsti til at deltage i
Midtvejskonference i liturgiarbejdet den 27. april

2020 i Odense (STPR F2_ 779576)

8 - HR (orienteringspunkt)

Orienteret.

9 - Skoletjenesten (orienteringspunkt)

Orienteret.

10 - Folkekirkens Familiestøtte (orienteringspunkt)

Orienteret.
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Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre Carsten Hoffmann (Herning Søndre
Provstiudvalg) Provstiudvalg)

Poul Rosenvinge Nissen Knud Erik Lundtofte Hansen

Anne Marie Søe Nørgaard (Herning Poul Ole Højgaard Bech
Søndre Provstiudvalg)

Alex Dahl Nielsen (Herning Søndre Jens Martin Christensen (Herning Søndre
Provstiudvalg) Provstiudvalg)
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