
Referat
Herning Søndre Provsti – Møder

PU - møde 10. oktober 2018 - d. 10-10-2018 kl. 15:30 til 23:59

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

Alex Dahl Nielsen kom senere til mødet og deltog dermed ikke i de første 4 punkter på Søndres dagsorden. 
 

Mødepunkt Referat

1 - Rind-Kollund /5% ansøgning ifm. renovering af
tag på dåbslokalet

Vedr. renovering af tag på dåbslokalet
Rind-Kollund MR søger om 5% bevilling op til kr.
125.000 til renovering af taget på dåbslokalet. I
forbindelse med syn i foråret 2017 fik Rind-Kollund
bevilget kr. 200.000 på budget 2018 til renovering af
taget. Efter indhentning af to tilbud er det billigste
tilbud på kr. 325.000.
 

Sager:
Rind Kirke - tag på dåbslokalet (2018 - 31160)

Bilag:
Provstiudvalget - tillægsansøgning

Provstiudvalget har besluttet, at de kr. 125.000
bruges af de allerede bevilgede penge, da der er
plads i projektets budget. Bliver der behov for det,
kan der søges om et lån i 5% midler.

2 - Gjellerup / Forhøjelse af driftsramme ifm.
omlægning af kordegnestilling

Gjellerup / Ansøgning om forhøjelse af driftsramme
2018.09.11. Gjellerup menighedsråd ansøger om
provstiudvalgets godkendelse af en fast
forhøjet driftsrammen fra og med 2019 på kr.
38.000 til kirkesangere i forbindelse med omlægning
af kordegnestilling.

Sager:
Budget - Gjellerup - 2019 (2018 - 5937)

Bilag:
2018-09 Ansøgning Provsti - øget driftsramme -
kirkesangere

Provstiudvalget kan ikke godkende forhøjelse af
driftsramme for 2019 på kr. 38.000,
da budgetrammen for 2019 allerede er fastlagt.
Pengene må tages af kirkekassens frie midler.



3 - Gjellerup / ansøgning om overdragelse af
glasmosaik/-rude til Lindbjergskolen

Gjellerup / Ansøgning til Stiftet om overdragelse af
glasmosaik-/rude til ny skole
2018.09.11. Gjellerup Kirke ansøger Viborg Stift
om godkendelse af at en gammel glasmosaik-/rude,
som tidligere var placeret i koret i Gjellerup
Kirke overdrages til den nye skole i Gjellerup -
Lindbjergskolen. 

Sager:
Ansøgning - overdragelse af glasmosaik til
Lindbjergskolen - Gjellerup (2018 - 28986)

Bilag:
2018-09 Brev til Viborg Stift og Herning Søndre
Provsti - glasrude

Videresendes til Viborg Stift med anbefaling fra
provstiudvalget. 

4 - Kølkær / Ny carport ved Kølkær Præstegård

Kølkær / Ansøgning om ny carport
2018.09.11. Kølkær menighedsråd
ansøger provstiudvalget om godkendelse af ny
carport ved Kølkær Præstegård. Der er bevilget kr.
100.000 på budget 2019 til projektet. Ved evt.
merudgift forventes det, at det vil kunne dækkes
med kirkekassens frie midler.

Sager:
Præstebolig - Præstevænget 5, Kølkær, 7400 Herning
- Kølkær MR (2018 - 28461)

Bilag:
Kølkær Præstegård, Carport, Carport 2

Provstiudvalget godkender Kølkær menighedsråds
ansøgning om ny carport ved Kølkær præstegård. 

5 - Arnborg revisionsprotokol

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav (forretningsgangen er ændret)

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

6 - Assing revisionsprotokol

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere



Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav
Manglende afregning af moms på indtægter 

funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen om manglende afregning af
moms på indtægter samt, at skemaet ifm. skattefrie
befordringsgodtgørelser bliver taget til efterretning
og tilrettet i arbejdsprocedurer fremover.

7 - Fasterholt revisionsprotokol

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav (forretningsgangen er ændret)

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017. 

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

8 - Fredens revisionsprotokol

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav 
 
Fredens sogns menighedsråd har godkendt regnskab
2017.
Revisionens bemærkninger taget til efterretning.

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

Provstiudvalget henstiller til, at bemærkningen i
revisionsprotokollen om skemaet ifm. skattefrie
befordringsgodtgørelser bliver taget til efterretning
og tilrettet i arbejdsprocedurer fremover. 

9 - Gjellerup revisionsprotokol

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Udbetaling af hjælp til værdigt trængende 

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

Provstiudvalget henstiller til, at bemærkningen i
revisionsprotokollen om udbetaling til værdigt
trængende bliver taget til efterretning og tilrettet i
arbejdsprocedurer fremover. Se nedenstående
vejledning fra revisor.

Udbetaling af hjælp til værdigt trængende
Vi har talt med vores revisor PWC, som oplyser,
hvordan vi lever op til reglerne i forbindelse med
udbetaling af hjælp til værdigt trængende. Det er en
rigtig god ide, at hvert sogn har nogle principper for
udbetaling af hjælp til værdigt trængende – f.eks.



hvordan beløbet udregnes.
Der er 4 løsninger for at undgå at modtageren skal
beskattes af den økonomiske hjælp:

·         Der købes et gavekort til en specifik butik,
hvor det ikke er muligt at få pengene
udbetalt. Man må give gavekort til f.eks.
Bilka, Kvickly, Tøjeksperten osv. Det er ikke et
krav, at der står på gavekortet, at det ikke må
bruges til alkohol, spiritus og tobak, så det er
en vurderingssag i det enkelte sogn.

·         Modtageren af hjælpen kan selv lægge
penge ud for købet. Når modtageren har
bonnen/fakturaen kan modtageren få
udbetalt beløbet, mod at vi får en kopi af
bonnen/fakturaen til regnskabet.

·         Der kan laves julekurve/hjælpekurve, så der
ikke gives kontanter.

·         Det er også en mulighed, at søge
skattestyrelsen om at blive godkendt efter
Ligningsloven §7 stk. 22. Hvis man kommer
på listen over godkendte foreninger iht.
Ligningsloven §7 stk. 22, kan man skattefrit
udbetale op til 10.000 kr. årligt pr. cpr. nr.
Man finder ansøgningen til at blive godkendt
her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2113115

10 - Gullestrup revisionsprotokol

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav
Udbetaling af hjælp til værdigt trængende
 
Gullestrup menighedsråd har godkendt regnskab
2017.
Revisionens bemærkninger taget til efterretning.
 

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

Provstiudvalget henstiller til, at bemærkningerne i
revisionsprotokollen om udbetaling til værdigt
trængende samt, at skemaet ifm. udbetaling af
skattefrie befordringsgodtgørelser bliver taget til
efterretning og tilrettet i arbejdsprocedurer
fremover. Se nedenstående vejledning fra revisor.

Udbetaling af hjælp til værdigt trængende
Vi har talt med vores revisor PWC, som oplyser,
hvordan vi lever op til reglerne i forbindelse med
udbetaling af hjælp til værdigt trængende. Det er en
rigtig god ide, at hvert sogn har nogle principper for
udbetaling af hjælp til værdigt trængende – f.eks.
hvordan beløbet udregnes.
Der er 4 løsninger for at undgå at modtageren skal
beskattes af den økonomiske hjælp:

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2113115
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2113115


·         Der købes et gavekort til en specifik butik,
hvor det ikke er muligt at få pengene
udbetalt. Man må give gavekort til f.eks.
Bilka, Kvickly, Tøjeksperten osv. Det er ikke et
krav, at der står på gavekortet, at det ikke må
bruges til alkohol, spiritus og tobak, så det er
en vurderingssag i det enkelte sogn.

·         Modtageren af hjælpen kan selv lægge
penge ud for købet. Når modtageren har
bonnen/fakturaen kan modtageren få
udbetalt beløbet, mod at vi får en kopi af
bonnen/fakturaen til regnskabet.

·         Der kan laves julekurve/hjælpekurve, så der
ikke gives kontanter.

·         Det er også en mulighed, at søge
skattestyrelsen om at blive godkendt efter
Ligningsloven §7 stk. 22. Hvis man kommer
på listen over godkendte foreninger iht.
Ligningsloven §7 stk. 22, kan man skattefrit
udbetale op til 10.000 kr. årligt pr. cpr. nr.
Man finder ansøgningen til at blive godkendt
her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2113115

11 - Hedeager revisionsprotokol

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav 

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

Provstiudvalget henstiller til, at bemærkningen i
revisionsprotokollen om skemaet ifm. skattefrie
befordringsgodtgørelser bliver taget til efterretning
og tilrettet i arbejdsprocedurer fremover. 

12 - Herning revisionsprotokol

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav 
 
Herning menighedsråd har godkendt regnskab 2017.
Revisionens bemærkninger taget til efterretning.

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

Provstiudvalget henstiller til, at bemærkningen i
revisionsprotokollen om skemaet ifm. skattefrie
befordringsgodtgørelser bliver taget til efterretning
og tilrettet i arbejdsprocedurer fremover. 

13 - Ilderhede revisionsprotokol Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017. 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2113115
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2113115


Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti 

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

 

14 - Karstoft revisionsprotokol

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav (forretningsgangen er ændret)
Manglende afregning af moms på indtægter 

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen om manglende afregning af
moms på indtægter bliver taget til efterretning og
tilrettet i arbejdsprocedurer fremover.

15 - Kølkær revisionsprotokol

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav (forretningsgangen er ændret)
Manglende afregning af moms på indtægter
Manglende underskrift af tiltrædelsesprotokol
Fejl i beregning af momsprocent på kirkegården 

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen om manglende afregning af
moms på indtægter, manglende underskrift på
tiltrædelsesprotokol samt fejl i beregning af
momsprocent bliver taget til efterretning og tilrettet
i arbejdsprocedurer fremover.

16 - Rind-Kollund revisionsprotokol

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav (forretningsgangen er ændret)
Manglende afregning af moms på indtægter 

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen om manglende afregning af
moms på indtægter bliver taget til efterretning og
tilrettet i arbejdsprocedurer fremover.

17 - Sct. Johannes revisionsprotokol Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.



Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

Provstiudvalget henstiller til, at bemærkningen i
revisionsprotokollen om skemaet ifm. skattefrie
befordringsgodtgørelser bliver taget til efterretning
og tilrettet i arbejdsprocedurer fremover. 

18 - Skarrild revisionsprotokol

Revisionens bemærkninger:
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
Befordringsgodtgørelsesskema opfylder ikke SKAT´s
krav (forretningsgangen er ændret)
Manglende afregning af moms på indtægter

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017.

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

Provstiudvalget henstiller til, at bemærkninger i
revisionsprotokollen om manglende afregning af
moms på indtægter bliver taget til efterretning og
tilrettet i arbejdsprocedurer fremover.

19 - Sdr. Felding revisionsprotokol

Revisionens bemærkninger: 
Manglende funktionsadskillelse
Enefuldmagt til bankkonti
 
 

Provstiudvalget godkender årsregnskab 2017. 

Provstiudvalget har forståelse for, at det ikke er
praktisk muligt fuldt ud at implementere
funktionsadskillelse i kirkekassens regnskabsfunktion
samt, at det pga. sognets størrelse ikke er muligt at
undgå enefuldmagt til menighedsrådets konti.

20 - PUK / endeligt budget 2019

Godkendelse af endeligt budget for Herning Nordre
og Herning Søndre Provstiudvalg:
"Herning Nordre og Herning Søndre Provstiudvalg,
CVR-nr. 21222542, Budget 2019, Endelig budget
afleveret d. 27.09.2018 09:27"

Sager:
PUK budget 2019 (2018 - 8780)

Bilag:
Endeligt budget for 2019

Det endelige budget godkendt af provstiudvalget. 

21 - PUK / Regnskabsinstruks

Ny regnskabsinstruks
Da der er kommet ny provst og ny provstisekretær,

Rettelse på side 9. Formand rettes til Kirsten Braad
Thyssen. Ellers godkendes regnskabsinstruksen og
underskrives på mødet.



er der lavet en ny regnskabsinstruks til godkendelse
og underskrift. 

Sager:
PUK / Regnskabsinstruks (2018 - 30232)

Bilag:
Regnskabsinstruks - Folkekirkens lokale kasser -
september 2018

22 - Eventuelt

 

 

23 - Herning / Parkeringsfond ved nyt kirkehus
(orienteringspunkt)

Herning / Orientering vedr. kirkehus
2018.09.13. Provstiet har modtaget brev fra
Herning Kirkes formand vedr. udgifter til parkering
ved det nye kirkehus. 
 

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

Bilag:
Brev til provstiet om 1 mill til P fond

Provstiudvalget orienteret.

24 - Provstiudvalgskonference (orienteringspunkt)

Provstiudvalgskonference
Provstiudvalgskonference foregår lørdag den 3. november 2018 på
Vingstedcentret ved Vejle. Fra hvert provstiudvalg vil der kunne deltage
3 personer. Hvem deltager fra Herning Provstiudvalg?
Det fulde program kan læses på:
https://www.menighedsraad.dk/kurser/2018/provstiudvalgskonference-
2018/
 

Sager:
Landsforeningen af Menighedsråd - Arrangementer - Konferencer -
Orientering (Herning Søndre) (2018 - 18119)

Bilag:
Aktdokument

Provstiudvalget orienteret. Poul
Nissen deltager.

https://www.menighedsraad.dk/kurser/2018/provstiudvalgskonference-2018/
https://www.menighedsraad.dk/kurser/2018/provstiudvalgskonference-2018/


25 - Indflytningssyn Skarrild præstebolig

Indflytningssynet Skarrild præstebolig
Indflytningssynet er flyttet fra tirsdag den
09.10.2018 kl. 15.00 til tirsdag den 30.10.2018 kl.
15.00
Det er menighedsrådet der har bedt om flytning af
indflytningssynet.  

Provstiudvalget orienteret.

26 - Konference om præsteboliger
(orienteringspunkt)

Konference om præsteboliger
Til orientering afholdes der konference i
Stiftsrådsregi den 20. marts 2019 fra kl. 16.00-21.00
på VIA i Viborg. Provstiudvalgene bliver inviteret.
Invitationen kommer senere.

Provstiudvalget orienteret.

27 - Orientering vedr. skoletjenesten

 

Provstiudvalget orienteret.

28 - Orientering vedr. HR-konsulent Kirsten Lunds
arbejde

 

Provstiudvalget orienteret.


