
Referat for: Herning Søndre Provstiudvalg

PU møde 6. juni 2017. Kl. 15.30
Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

Mødepunkt Beslutning

1 Herning / Skotrende reparation - Herning
kirke
Sag: Ekstra bevilling 2017 (890)

Herning / Skotrende reparation - Herning kirke
2017.05.19 Herning sogns menighedsråd
ansøger om en ekstra bevilling på kr. 29.125,-
til reparation af skotrende i det nordøstlige
hjørne på Herning kirke jf. provstesyn.

(punkt 3: Skotrende på østlige sideskib i det
nordøstlige hjørne utæt og skal renoveres.)

Bevilget kr. 29.000,-.

2 Sct. Johannes / Ansøgning om 5% lån
Sag: Ekstra bevilling 2017 (890)

Sct. Johannes / Ansøgning om 5% lån
2017.05.23 Sct. Johannes sogns menighedsråd
ansøger om et lån i 5% midlerne på kr.
248.000,- til finansiering af synsudsatte
arbejder bevilget på budget 2018.
De synsudsatte arbejder kan mere
hensigtsmæssigt udføres nu i forbindelse med
kirkerenoveringen.

Fra synsrapport:
Kirken:
1) Køkken og toiletter - Renovering og nyt
inventar kr. 70.000,-
2) Køkken, sakristi, kontor - Ny gulvbelægning
kr. 30.000,-
3) Teknikrum - Ny eltavle kr. 35.000,-
4) Tagrum over nordsideskib - Undertag
mellem spær kr. 45.000,-
6) Trapperum - Forhøjelse og udbedring af
værn iht.myndighedskrav kr. 38.000,-
Menighedslokaler:
7) Loftsrum - Efterisolering af skråvægge og
ydermur kr. 30.000,-.
I alt kr. 248.000,-
(Godkendt på PU-mødet 4. april 2017 vedr.
budget 2018)

Bevilget lån i 5% midlerne på kr. 248.000,- løbetid
1 år.

3 Gjellerup / Reparation af skotrende på
kirken

Finansieres ved brug af egne midler.
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Sag: Ekstra bevilling 2017 (890)

Gjellerup / Reparation af skotrende på kirken
2017.05.31 Gjellerup menighedsråd ansøger om
en ekstra bevilling på kr. 5.752,50 til dækning
af udgifterne til reparation af utæt skotrende på
kirken.
(punkt fra provstesyn 2017)

4 Fasterholt / Altertæppe
Sag: Ekstra bevilling 2017 (890)

Fasterholt / Altertæppe
2017.05.29 Fasterholt menighedsråd ansøger
om en ekstra bevilling på kr. 35.000,- i
forbindelse med anskaffelse af nyt altertæppe til
Fasterholt kirke.
På budget 2017 er afsat kr. 40.000,- , men den
samlede pris incl. montering beløber sig til kr.
75.000,-.

Bevilget kr. 35.000,- .

5 Indflytningssyn Løvbakkevej 7, Gullestrup
Sag: Syn Gullestrup (513) - Gullestrup Sogn

Indflytningssyn Løvbakkevej 7, Gullestrup
2017.05.18. Indflytningssyn afholdt 17. maj
2017 Løvbakkevej 7, Gullestrup.
Gullestrup præstebolig:
1) Lydfelter i stue og køkken - 4 felter i hvert
rum, blød mineraluldsflade
2) Udsugning på begge toiletter/baderum - husk
el.
3) Børnesikring af vinduer
4) Diverse stikdæksler
5) Fuge under vindue ved kældernedgang
6) Ny dørplade - skydedør + dør mellem stur og
gang
Menighedsrådet har stadig bevilgede midler til
renovering i forbindelse med præsteskiftet.
Præsteboligens vedligeholdelsesstand:
Præsteboligen er flot istandsat!

Vedr. vedligehold af have: Laves en aftale med
MR, idet haven overstiger 1000 m2. Pt. er aftalt
en græsrobot + klipning   . Klipning af kanter,
bede, flisearealer aftales, hvem der gør hvad.
Hvis præsten ikke ønsker at holde bedene, kan
de udlægges til græs MR' ansvar.
Vedr. rengøring af tjenstlige lokaler:
konverteres til vinduesvask. Hver anden måned
udvendig "klarpolering" - og 2-3 gange årligt
indvendig. Præsten kontakter selv firmaet.
Vedr. afregning af varme/el/vand: Præsten
vælger ordning, som underskrives af MR og
herefter indsendes til PU til godkendelse.
Inventarliste: ajourføres løbende af præsten

Bevilget af 5% midlerne den 8. november 2016 kr.
605.500,- til istandsættelse af præsteboligen.
Udbetalt den 25. april 2017 kr. 390.600,- til udført
arbejde.
Restbeløbet kr. 214.900,-  fra bevillingen kan
anvendes til arbejdet.

Afventer menighedsrådets indsendelse af
varmeordning.
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med notering af anskaffelsesår.
Diverse:
Algefjerner sprøjtes to gange årligt/MR
Præsten renser lyskasser to gange årligt + afløb
på det flade tag.
Hvis MR indvilliger, kan trampolin nedgraves i
haven for præstens egen regning og reetableres
af pæsten incl. styring af robotklipper (
præstens regning).

6 Udflytningssyn Gl. Kirkevej 31
Sag: Syn Hedeager (477) - Hedeager Sogn

Udflytningssyn Gl. Kirkevej 31
2017.05.18 Udflytningssyn 17. maj 2017 vedr.
Gl. Kirkevej 31, Herning.
Hedeager præstebolig:
Udvendig
1) Maling af træværk ved garage - obs dør mod
syd; efterspænding af håndtag kr. 2.000,-
2) Omfugning af skorsten + udskiftning af
skorstenspibe kr. 10.000,-
3) Bede i have ved indgang ordnes (incl. lidt
planter og træer kr. 5.000,-
4) Udskiftning af tagnedløb kr. 4.000,-
Indvendig
5) Pejsen - ny pejseindsats + isokern +
omfugning og vandskuring kr. 50.000,-
6) Maling over alt kr. 80.000,-
7) Ny tørretumbler (kondenstørrer, monteret
med slange) kr. 8.000,-
8) Nye klapventiler i hvid
9) Tætningsbånd i dobbeltdør til kontor
10) Værelse på loftet: MR har mulighed for at
opdele opholdsrum på 1. sal mhp et ekstra
værelse, hvis der bliver behov for det. Kan
tages op i forbindelse med præsteansættelse.
11) Tjenstligt kontor: MR opfordres til at
indrette et tjenstligt kontor i kirken. Provsten
forelægger det for MR på junimødet. Indrettes
med arbejdsplads, samtalested, reoler, vindue
mod vest. Forslag: Kunne være i "dagligstuen".
Legerum flyttes til dåbsværelse. Øvrige
opryddes og flyttes fx til korlokale. kr.
120.000,-

I alt kr. 279.000,-

Bevilget kr. 279.000,- af 5% midlerne under
forudsætning af menighedsrådets godkendelse af
punkt 11.

7 Sct. Johannes - præsteboliger - ændring
vedr. godkendt synsarbejde 2017
Sag: Syn Sct. Johannes (549) - Sankt
Johannes Sogn

Sct. Johannes - præsteboliger - ændring vedr.
godkendt synsarbejde 2017
2017.05.17 Sct. Johannes sogns menighedsråd

Godkendt.
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ønsker godkendelse af ændret anvendelse af
bevilget beløb på budget 2017 til udførelse af
synsarbejde.
Vedr. Frijsenborgvej 35:
Godkendt kr. 200.000,- til renovering ag
udvidelse af kontor(inddragelse af svalegang) +
udskiftning af vinduer mod vest og syd og
terrassedør.
Ændres til at rummet forbliver som det er med
nyt viduesparti og renovering af svalegangen.
Overskud fra omlægning af terrassen på
Kingosvej ønskes anvendt til rydning af
beplantning i forhaven på Frijsenborgvej, da
trærødder skaber problemer i kloaknettet.

8 Syn Ilderhede
Sag: Syn Ilderhede (571) - Ilderhede Sogn

Syn Ilderhede
2017.05.17 Syn Ilderhede kirke og kirkegård:
1) Belægningssten omlægges foran kapel og
toilet (der skal etableres et afløb og en faskine,
så vandet kan blive ledt væk) kr. 25.600,-
2) Brosten ved fællesgraven skal omlægges, da
de er sunket. kr. 18.000,-.
I alt kr. 43.600,-.

Synsarbejderne må gerne laves for egne midler.
Provsten kontakter menighedsrådet med henblik på
et besøg hos dem til efteråret, på baggrund af
drøftelse og diverse spørgsmål ved
økonomisamtalen.

9 Invitation og opgave
Sag: Stiftsudvalget for Psykisk arbejdsmiljø
(927)

Invitation og opgave
2017.05.08
Til alle provster og provstiudvalg i Viborg
Stift!

Viborg Stiftsudvalg for Psykisk Arbejdsmiljø
tilbyder:
Møderække rundt i provstierne om
Fællesskabsforståelse i Folkekirken set som
arbejdsplads

Tid og sted:
Efteråret 2017:
Onsdag den 4. oktober 2017
Ikast-Brande samt Herning N og Herning S
Provstier

Alle dage i tidsrummet 19.00-21.00.
Formål med møderne:
At give deltagerne inspiration til
- deres arbejde som arbejdsgiver, præst,
medarbejder
- at fremme det gode psykiske arbejdsmiljø

Vedr. lokaler  - undersøges af Kirsten Lund
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- fremme af fællesskabsforståelsen på
arbejdspladsen
- forståelse af, at hver medarbejdergruppes
varetagelse af sine kerneopgaver bidrager til
kirkens liv og vækst, og at alle er afhængige af
hinanden.

Stiftsudvalget vil meget gerne senest i
slutningen af juni måned 2017 vide, om I er
med, og da også have oplyst adressen på stedet
for aftenen i jeres område, så vi endeligt kan
fremsende indbydelsen, som I formidler videre
til menighedsrådene.

Målgruppe: Menighedsrådsmedlemmer,
medarbejdere, præster og frivillige.
Foredrag og oplægsholdere:
Biskop Henrik Stubkjær og  HR Udviklingschef
Lillian Kusk Hundahl,

10 Ansøgning vedr. forsøgsramme nr. 3 Giv
samarbejde selvstændig økonomi
Sag: Forsøg for menighedsråd, der deltager i
større samarbejder. (925)

Ansøgning vedr. forsøgsramme nr. 3 Giv
samarbejde selvstændig økonomi
2017.06.01 Materiale vedr. ansøgning om
forsøgsramme nr. 3 Giv samarbejde
selvstændig økonomi.

Provstiudvalget tilslutter sig.

Der blev orienteret om Kirkeministeriets
"Roadshow vedrørende forsøgslovgivningen"  -
mødedatoen er ændret til den 16. august 2017 i
Houlkær kirkes sognelokaler.

11 Eventuelt PU-mødet den 20. juni er ændret til mandag den
19. juni 2017 kl. 9 til ca. kl. 13.
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Orientering

12 Kapel - køleanlæg
Sag: Kapel (930)

Kapel - køleanlæg
Orientering vedr. kapel og køleanlæg

2017.05.24 Referat fra fællesmøde 24.5. kl. 9 -
11 i Hedeagerkirken

Provsterne kortlægger nuværende kølekapacitet i
begge provstier.
Behov set i lyset af det nye store sygehus.

13 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.

PU orienteret.

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

Orienteringspunkt til PU-møder  (
Skoletjenesten)

PU orienteret.

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

Referat,06-06-2017 Side: 6


