
Referat for: Herning Nordre Provstiudvalg

PU møde 7. september 2017. Kl. 15.30
Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

Mødepunkt Beslutning

1 Simmelkær / fornyelse af  kirkegårdsmur
Sag: Simmelkær kirkegård (897) - Simmelkær
Sogn

Simmelkær / fornyelse af  kirkegårdsmur
2017.08.28: På baggrund af provstesynet i 2017
ansøger Simmelkær menighedsråd om tilladelse
til at udskifte ca. 40 m af kirkegårdsmuren på
Simmelkær kirkegård.

Udgiften blev anslået på provstesyn 2017 til at
være ca. kr. 100.000,- Provstiudvalget
godkendte på PU-mødet den 16. juni 2017, at
Simmelkær menighedsråd kunne bruge
overskuddet fra renoveringen af kirketaget til
udskiftningen til finansieringen.

Menighedsrådet har siden indhentet to tilbud på
arbejdet, og den billigste lyder på kr.165.500,-
inkl. 25% moms. (NB! Mulighed for
momsreduktion skal undersøges.)

Simmelkær menighedsråd ansøger derfor også
om tilladelse til at bruge yderligere op til kr.
65.500,- af kirkekassens frie midler.

Viborg Stiftsøvrighed er den godkendende
myndighed ved udskiftning af kirkegårdsmur.

Ansøgning videresendes til Viborg Stiftsøvrighed
med anbefaling.

Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet kan
bruge yderligere op til kr. 65.500,- af kirkekassens
frie midler. Mulighed for momsrefusion
undersøges.

2 Simmelkær / nedlæggelse af gravsteder
Sag: Simmelkær kirkegård (897) - Simmelkær
Sogn

Simmelkær / nedlæggelse af gravsteder
2017.08.28: Simmelkær menighedsråd ansøger
om nedlæggelse af gravsteder.

Efter konsultation med kirkegårdskonsulent
Mogens B. Andersen ansøger menighedsrådet
om tilladelse til at nedlægge nogle gravsteder,
når fredningstiden efter sidst afdøde ægtefælle
er udløbet.

Vedr. område på afdeling C: Området vil i
første omgang blive udlagt med græs.
Efterfølgende vil der blive lavet en
udviklingsplan.

Provstiudvalget godkender, at de ønskede
ændringer gennemføres.

Kirkegårdsvedtægterne skal tilrettes og indsendes
til godkendelse i provstiet.

Når udviklingsplan foreligger, skal denne
indsendes til godkendelse i provstiet.
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Mødepunkt Beslutning

Vedr. område på afdeling B og D: Ønske om en
lille mindelund pga. bevaringsværdige
gravminder og 100 år gammel rhododendron.

Provstiudvalget er den godkendende
myndighed.

2017.06.21: AGKO til MR - Vedr.
kirkegårdskonsulentens rapport - Simmelkær

3 PUK 2019 / Himmelske Dage 2019
Sag: Himmelske dage på heden / Danske
Kirkedage 2019 (816)

PUK 2019 / Himmelske Dage 2019
2017.08.30: Provstiudvalget skal beslutte, om
den vil bevilge et beløb på PUK-budget 2019 til
afviklingen af Himmelske Dage på Heden i
2019.

Provst Asger Grove Korsholm har været i
dialog med stiftsjurist Dorthe Pinnerup. Hendes
anliggende er, at Himmelske Dage på Heden er
noget, der foregår i Herningprovstierne, men er
dog også et landsdækkende arrangement.
Det er stadig i orden, at menighedsråd bevilger
mindre beløb fra kirkekassen til Himmelske
Dage på Heden, som menighedsrådene blev
opfordret til ifm. budgetsamrådet i år. Men det
bedste vil være at løfte det til provstiniveau.

Provstiudvalgets beslutning vil efterfølgende
blive meldt ud til menighedsrådene, så
menighedsrådene kan lade PU-beslutningen
indgå i deres overvejelser om støtte fra det
enkelte menighedsråd.

Det er ikke nødvendigt med en
samarbejdsaftale, når der ikke indgås en
forpligtende aftale med andre provstier.

Provstiudvalget er positivt stemt over for at yde et
bidrag i 2019. Beløbsstørrelse afgøres af det nye
provstiudvalg.

Menighedsrådene informeres om muligheden for at
yde et mindre bidrag fra den enkelte kirkekasse.

4 Eventuelt
Sag: Provstiudvalget (469)

Eventuelt

Ørnhøj kirkegård: Kirkegårdskonsulent bifaldt de
ændringer, som provstiudvalget var positivt stemt
overfor på mødet den 16. maj 2017.
Menighedsrådet dækker ekstraudgift med frie
midler. Efterretningssag på PU-mødet den 10.
oktober.
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Orientering

5 Aulum / ændring af parkeringsplads ved
Aulum kirke
Sag: Aulum - parkeringsplads (910) - Aulum
Sogn

Aulum / ændring af parkeringsplads ved Aulum
kirke
2017.08.30. Til orientering. Aulum
menighedsråd er i dialog med Herning
Kommune, da kommunen planlægger en
trafiksikkerhedssanering af Markedspladsen i
Aulum. I den forbindelse er der behov for at se
på hvordan ind- og udkørsel samt parkering
foran kirken fremadrettet kan løses.

Trafikken fra Markedspladsen vil fremadrettet
skulle køre ud på Kirkegade, da
Skolegade bliver ensrettet ind mod pladsen.
Dette er nødvendigt, da der kommer
en radarstyret lysregulering ved biblioteket.

Aulum menighedsråd er umiddelbart ikke
positiv stemt over for kommunens forslag.
Provst Asger Grove Korsholm mødes med
menighedsrådet mandag den 4. september for at
drøfte, hvordan menighedsrådet kan komme
videre i dialogen med kommunen.

Viborg Stiftsøvrighed er den godkendende
myndighed ved ændringer af parkeringsplads til
kirken/kirkegården.

Menighedsrådet skal træffe beslutning og sende
svar til Herning Kommune.

Provst Asger Grove Korsholm har opfordret
menighedsrådet til at foreslå, at der indkaldes til
møde med deltagelse af menighedsråd, kommune,
provsti, stift og Fredningsnævnet (pga. fredning på
parkeringsplads).

Provstiudvalget foreslår, at det overvejes, om der
kun skal være udkørsel ved kirken, og om
kørselsretningen evt. skal vendes, så der kun bliver
indkørsel ved kirkens parkeringsplads.

6 Vinding præstebolig
Sag: Vinding præstegård (827) - Vinding
Sogn

Vinding præstebolig
Finn Balle indsender bilag onsdag den 6.
september 2017.

Provstiudvalget orienteret.

7 Orienteringspunkter til PU-møder  (Kirke til
Kirke  -  FKG)
Sag: Provstiudvalget (469)

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

Intet.

Afbud fra: Asger Grove Korsholm, Jørgen Andersen

Godkendt af: Kirsten Braad Thyssen, Jens Martin Christensen, Erik Ove Nielsen, Poul Bech, Ejvind Dahl,
Anne Marie Søe Nørgaard, Alex Dahl Nielsen
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