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Referat for: Herning Søndre Provstiudvalg 

PU møde 17. maj 2016. Kl. 15.30 

Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning 

 

 

Mødepunkt Beslutning 

1 Rind-Kollund/ kirke- kulturmedarbejder - 
 
Sag: Ekstra bevilling 2016 (820) 

Rind-Kollund/ kirke- kulturmedarbejder -  
  

  
 
 
 
 

Bevilget kr. 69.000,-. 

2 Fasterholt / Separering af kloaksystem 
Sag: Ekstra bevilling 2016 (820) 

Fasterholt / Separering af kloaksystem 
 Fasterholt menighedsråd ansøger 2016.05.11 

om en ekstra bevilling på kr. 112.875,- til 
finansiering af de uforudsete udgifter i 
forbindelse med renovering og separering af 
kloaksystemet ved menighedshuset 
Grønlundvej 2 og Fasterholt kirke. 

Bevilget op til kr. 112.800,-. 
Der skal indhentes 2 tilbud på arbejdet. 

3 Ansøgning vedr. Skarrild kirke 
Sag: Skarrild kirke (466) - Skarrild Sogn 

Ansøgning vedr. Skarrild kirke 
2016.05.05  Skarrild menighedsråd ansøger om 
kr. 186.300,- til opfyldelse af budgettet efter 
afholdt licitation i forbindelse med den 
indvendige renovering af Skarrild kirke. 
Skarrild menighedsråd fik på budget 2015 kr. 
3.000.000  til projektet og samlet budget efter 
nu afholdt licitation er kr. 3.186.311,13. 

Skarrild Kirke, indvendig istandsættelse, budget 
m.m. 
2016.04.26  Arkitekt Knud Fuusgaard har til 
Skarrild menighedsråd fremsendt redegørelse + 
budget efter afholdt licitation. 
Budget efter licitation kr. 3.186.311,13 
På budget 2015 fik Skarrild menighedsråd 3 
mio. til indvendig renovering af kirken. 

Bevilget op til kr. 186.000,- fraregnet eventuel 
besparelse på uforudsete udgifter og tilskud fra 
kirkerenoveringspuljen. 
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Mødepunkt Beslutning 

 

4 Renovering af vinduer i kirken 
Sag: Sct. Johannes - 2. etape -  renovering af 
kirken (847) - Sankt Johannes Sogn 

Renovering af vinduer i kirken 
2016.05.10  Sct. Johannes sogns menighedsråd 
indsender ansøgning om bevilling til renovering 
af vinduer i kirken. 
På provstesynet blev det påpeget at de 
blyindfattede vinduer i kirken skal renoveres i 
forbindelse med den indvendige renovering af 
kirken i 2017. 

Der er på nuværende tidspunkt indhentet et 
tilbud på 2 forskellige renoveringsløsninger. 
1)  De eksisterende vinduer renoveres og der 
opsættes nye forsatsruder kr. 1.150.000,-. 

 De eksisterende vinduer fjernes og erstattes 2) 
med nye aluminiumsvinduer med termoruder 
med indbyggede blyruder. kr. 1.300.000,-. 
Der er ikke indregnet honorar til arkitekt i 
ovenstående priser. 

Provstiudvalget anerkender at udskiftning af 
vinduer skal inddrages i projektet og at løsning med 
aluminiumsvinduer med termoruder vælges. 

20  års løbetid på nyt lån. 

5 Rind-Kollund vedr. indhentede pristilbud på 
synsudsat arbejde - budget 2017 
Sag: Budget 2017 (827) 

Rind-Kollund vedr. indhentede pristilbud på 
synsudsat arbejde - budget 2017 
2016.04.29  Rind-Kollund menighedsråd 
indsender indhentet prisoverslag på synsudsat 
arbejde vedrørende renovering af taget over 
sognehusets mellemfløj. 
Der er på budget 2017 afsat på anlægsrammen 
kr. 300.000,- til projektet ud fra overslag ved 
provstesyn. 
Billigste tilbud viser en overskridelse på 
81.505,-. 

Budget 2017 tilføres kr. 81.000,- på anlægsrammen 
til projektet. 

6 Rind-Kollund  - vedr. kirke-og 
kulturmedarbejder 
Sag: Rind-Kollund menighedsråd (489) - Rind 
Sogn 

Rind-Kollund  - vedr. kirke-og 
kulturmedarbejder 
2016.04.29  Rind-Kollund menighedsråd 
indsender kommentarer og agumentation for 
tildeling af flere timer til ny kirke- og 
kulturmedarbejder. 
 
 

20  timer godkendes. 
kr. 90.000,- mere på budget 2017 til kirke- og 
kulturmedarbejder. 
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Mødepunkt Beslutning 

7 Assing Kirkes Tårn, Teknologisk Instituts 
rapport m.m. 
Sag: Assing Kirke, tårnet, fugearbejde (564) - 
Assing Sogn 

Assing Kirkes Tårn, Teknologisk Instituts 
rapport m.m. 
2016.05.02  Finn Balle fremsender materiale fra 
arkitekt Knud Fuusgaard vedrørende Assing 
kirkes tårn. 

Punktet sættes på dagsordenen igen til næste PU- 
møde i juni. 

8 Udkast til vejledende lønblad 
Sag: Takster  2016 og vejledende lønblad maj 
2016 (803) 

Udkast til vejledende lønblad 
2016.05.12  Udkast til vejledende lønblad. 

Tilrettes og udsendes til alle sogne. 

9 Eventuelt 
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Afbud fra Anne Marie S. Nørgaard og Kirsten Thyssen 
Referat godkendt: 
Asger Grove Korsholm, Jørgen Andersen, Erik Nielsen, Poul Bech, Ejvind Dahl, Alex Dahl Nielsen, Jens 
Martin Christensen 

Orientering 

10 Orienteringspunkter vedr. HR-arbejdet i 
Herning Nordre og Herning Søndre 
Provstier 
Sag: HR-konsulent Kirsten Lund (469) 

Orienteringspunkter vedr. HR-arbejdet i 
Herning Nordre og Herning Søndre Provstier 
Orientering om arbejdet. 

11 Orienteringspunkt til PU-møder  ( 
Skoletjenesten) 
Sag: Provstiudvalget (471) 

Orienteringspunkt til PU-møder  ( 
Skoletjenesten) 

PU orienteret 


