
Referat for: Herning Søndre Provstiudvalg

PU møde 8. november 2016. Kl. 15.30
Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

Mødepunkt Beslutning

1 Herning Sogn/ Orgelrenovering - yderligere
behov
Sag: Ekstra bevilling 2016 (820)

Herning Sogn/ Orgelrenovering - yderligere
behov
2016.10.07 Herning sogns menighedsråd
ansøger kr. 55.365,- til dækning af de
uforudsete yderligere udgifter i forbindelse med
orgelrenoveringen.
Tilbuddet på orgelrenoveringen er
pristalsreguleret (jf. den indgåede kontrakt) og
derudover har det været dyrt at få trukket strøm
til den ekstra blæser.
Bevilget på budget 2015 kr. 1.245.000.
24. februar 2015 bevilget kr. 35.000,- af 5%
midlerne til nødvendig supplerende blæser.
Samlet sum for orgelrenoveringen kr.
1.335.365,-.

Bevilget kr. 55.000,-.

2 Skt.Johannes / APV - hjælpemidler til præst
Sag: Ekstra bevilling 2016 (820)

Skt.Johannes / APV - hjælpemidler til præst
2016.11.03 Sct. Johannes sogns menigehdsråd
ansøger om en ekstra bevilling på kr. 9.250,- til
dækning af de uforudsete udgifter til computer
hjælpemidler til sognepræst.
Anskaffelsen af redskaber til afhjælpning af
skader i forbindelse med dårlig arbejdsstilling
ved computer er foretaget på grundlag af APV.

Bevilget kr. 9.000,-.

3 Hedeager / Gl. kirkegård
Sag: Ekstra bevilling 2016 (820)

Hedeager / Gl. kirkegård
2016.10.12 Hedeager sogns menighedsråd
ansøger om en ekstra bevilling til renovering af
træbestanden på den gamle kirkegård.
Der er indhentet 2 tilbud.
Billigste tilbud kr. 61.250,-.
Kirkegårdskonsulent Mogens Andersen har
besigtiget og fremsendt en redegørelse 6.
februar 2015.
Provstiudvalgets behandling af synsrapporter

Bevilget kr. 61.000,-
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fra 2015 og 2016, hvor renoveringsarbejdet har
været påført og anslået til kr. 180.000,-, har
svaret været, at provstiudvalget behandling
afventer menighedsrådet yderligere
oplysninger/redegørelse.

4 Gjellerup / Udskiftning af projektor i
Gjellerup kirke
Sag: Ekstra bevilling 2016 (820)

Gjellerup / Udskiftning af projektor i Gjellerup
kirke
2016.11.01 Gjellerup menighedsråd ansøger om
en ekstra bevilling på kr. 17.500,- til dækning
af udgifterne til køb af en ny projektor til
kirken.
Den nuværende projektor er i stykker og kan
ikke repareres.

Brug af egne midler.

5 Gjellerup / Vandskade i præsteboligen
Kirkebyvej 14
Sag: Ekstra bevilling 2016 (820)

Gjellerup / Vandskade i præsteboligen
Kirkebyvej 14
2016.11.01 Gjellerup menighedsråd ansøger om
en ekstra bevilling på kr. 47.863,-  til dækning
af de forudsete udgifter i forbindelse med
vandskade i præsteboligen Kirkebyvej 14,
Gejllerup.
Skaden er anmeldt til Forsikringsenheden, men
menighedsrådet har fået afslag på dækning af
skaden.
Kirkegården har brugt arbejdstimer og leveret
nye planter, men disse udgifter er dækket af
menighedsrådet frie midler.

Bevilget op til kr. 47.000,-.
Overvej anden belægning i kælderrum.

6 Rind-Kollund / Kølkær præstebolig
Sag: Ekstra bevilling 2016 (820)

Rind-Kollund / Kølkær præstebolig
2016.10.06 Der ansøges om en ekstra bevilling
på kr. 14.108,- til dækning af uforudsete
udgifter vedr. istandsættelse af Kølkær
præstebolig. Beløbet dækker installation af
dykpumpe i kælder og udskiftning af lister på
udestue i forbindelse med udvendig maling.

Bevilget kr. 14.000,-.

7 Udflytningssyn Gullestrup præstebolig
torsdag den 3. november 2016
Sag: Løvbakkevej 7, Gullestrup, 7400 Herning
(659) - Gullestrup Sogn

Provstiudvalget orienteret.
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Udflytningssyn Gullestrup præstebolig torsdag
den 3. november 2016
2016.10.12. Udflytningssyn torsdag den 3.
november 2016 kl. 10.30 i Gullestrup
præstegård.

Rapport fra udflytningssyn Gullestrup
præstebolig
2016.11.03 Udflytningssyn præsteboligen
Løvbakkevej 7, Gullestrup:
1) Udendørs lys med sensor v.carport og
garage. Udvendig stik til robot (inden 25.02.17)
2) Garage: Forstærkning af eks. hængselsbeslag
med gennemgående bolte. Beslag males først
(inden 25.02.17)
3) Maling: Garageport, træfelter, garage
indvendig, carport, udhæng, stakit (sommer
2017)
4) Silikatmaling: Sydfacade, murpiller
v.terrasse (efter rep. af stakit) garagegavl (gavl
gås efter m.puds og alger). Fuge skiftes over
port (sommer 2017)
5) Afløbsrender v.indkørsel og carport skiftes.
Rensebrønde renses (inden 25.02.17)
6) Ny postkasse (inden 25.02.17) kr.
Indvendig:
7) Præstekontor: Samtalemøbler og nye
gardiner (vælges af ny præst)
8) Trægulve slibes og lakeres
9) Gæstetoilet: Spejl opsættes og brus etableres
10) Køkken: Nyt køkken. Køl, frys og
mikroovn anskaffes. Evt.komfur, ovn og
emfang
11) Gulv i køkken og gang skiftes a.h.t.knirken.
Trægulv eller beton/fliser.
12) Lydloftfliser i køkken skiftes
13) Badeværelse: Nyt inventar og sanitet.
Udskiftning af vandlås
14) Kælder: Indvendig finpudsning af ydre
kældervægge mod terrasse, samt vaskekælder.
Revne ved kældertrappe rep.
15) Savsmuldstapet repareres. Alle vægge og
træværk males.
16) Tætningslister ved skydedør skiftes
17) Røgalarmer installeres efter gældende
reglement
18) Trådløs Access i køkken
19) TV-forbindelse er antenne og parabol.
(Præst skal betale for kanaler, der ikke er gratis)

Overslag vedr. renovering - Gullestrup
præstebolig
2016.11.03 Samlet overslag over udgifter til
renovering af præsteboligen Løvbakkevej 7,
Gullestrup i forbindelse med præsteskifte.
I alt kr. 602.500,-.
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8 Gullestrup / Præsteboligen Løvbakkevej 7
Sag: Ekstra bevilling 2016 (820)

Gullestrup / Præsteboligen Løvbakkevej 7
2016.11.03 Gullestrup menighedsråd ansøger
om en ekstra bevilling til udførelse af de
opgaver der er i forhold til udflytningsynet
foretaget 3. november i Gullestrup præstebolig.

Bevilget kr. 605.500,- af 5% midlerne.

9 Gullestrup menighedsråds kirkekasse  -
Likviditet stillet til rådighed af provstiet
Sag: Gullestrup menighedsråd (550) -
Gullestrup Sogn

Gullestrup menighedsråds kirkekasse  -
Likviditet stillet til rådighed af provstiet
2016.10.12 Gullestrup menighedsråd har på
menighedsrådsmøde den 11. oktober 2016
besluttet at anmode om, at likviditet stillet til
rådighed af provstiet bliver reduceret til kr.
50.000,-.
Gullestrup menighedsråd oplyser, at der
eventuelt på tidspunkter, hvis reduktionen
gennemføres, vil blive brug for et midlertidigt
likviditetslån.

Gullestrup kirkekasse har p.t. en likviditet stillet
til rådighed på kr. 141.182,-.

Likviditet stillet til rådighed nedsættes til kr.
100.000,-.

10 Kirkelig ligning for 2017  -  endelig
udmelding fra Herning Kommune
Sag: Budget 2017 (827)

Kirkelig ligning for 2017  -  endelig udmelding
fra Herning Kommune
2016.10.13  Mail fra Herning Kommune om
godkendt budget 2017. Det statsgaranterede
udskrivningsgrundlag er valgt og procenten for
udskrivning af kirkeskat vil fortsat være 0,99
%.

Provstiudvalget orienteret.

Provstiudvalget meddeler fremover
skatteprocenten.

11 Sct. Johannes kirkes tårn - notat og
procesplan + kopi af rådgivningsaftale
Sag: Sct. Johannes kirke - tårnure og søjler til
ørne (781) - Sankt Johannes Sogn

Sct. Johannes kirkes tårn - notat og procesplan
+ kopi af rådgivningsaftale
2016.11.02 Notat og procesplan vedrørende
afklaring og renovering af tårn på Sct. Johannes
kirke indsendt af Finn Balle.

Af notatet fremgår det, at der for det fortsatte

Finn Balle får tilsendt tidligere rapport udarbejdet
af Midtconsult i 2012.

Møde afholdes mellem Finn Balle og Poul Bech,
hvorefter provstiudvalget orienteres af Finn Balle.
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arbejde skal udarbejdes en særskilt
rådgiveraftale, og at det ikke er sandsynligt, at
de afsatte midler er tilstrækkelige til effektivt at
løse de aktuelle problemstillinger ved tårnet.
Der henvises til, at der bør udarbejdes en
helhedsplan, der over de kommende år effektivt
vil kunne renovere tårnets klimaskærm og
installationer.

12 Indvendig renovering af Rind Kirke
Sag: Rind kirke (752) - Rind Sogn

Indvendig renovering af Rind Kirke
2016.11.02 Rind-Kollund menighedsråd
fremsender anmodning om genbehandling af
projektet vedrørende den indvendige renovering
af Rind kirke.
Menighedsrådet har indhentet 2 tilbud på
projektet og har valgt arkitektfirmaet
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen.
Overslag over de samlede udgifter i alt kr.
3.250.000,- hvor ændring af varmeanlægget
indgår, hvilket er en ændring i forhold til
menighedsrådets tidligere oplæg til
istandsættelsesarbejder.
Rind-Kollund menighedsråd har på budget
2017 fået 1,2 mio. kontant til projektet og har af
egne midler afsat kr. 400.000,- , da
renoveringsprojektet tidligere har været anslået
til kr. 1.578.500,-.

Stiftsmiddellån i 2017 på kr. 1.600.000,-.

Provstiudvalget antager, at inventar bliver sat ind i
kirken igen -  (står ikke pris-specificeret)

13 Assing Kirke - renovering af tårn
Sag: Assing Kirke, tårnet, fugearbejde (564) -
Assing Sogn

Assing Kirke - renovering af tårn
2016.11.02 Procesplan + rådgivningsaftale
vedrørende renovering af Assing kirkes tårn.

Procesplan sendes til Assing sogns menighedsråd
til orientering.

Tjek håndværkerudgifter i tidligere projekt
+ udgifter vedrørende:
Stillads
Afdækning
Afrensning

Assing sogns egne frie midler?

Punktet genbehandles på provstiudvalgsmødet den
6. december 2016

14 Langtidsplan til behandling på PU-mødet
den 8. november 2016
Sag: Langtidsplanlægningsskema 2017 - 2025
(877)

Langtidsplan til behandling på PU-mødet den 8.

Haunstrup kirkes tag: kr. 500.000 i 2023
Haunstrup kirke indvendig renovering: 2 mio. 2021
Sinding kirke indvendig renovering: 2 mio. 2022

Herning kirkehus: ?
Herning kirke indvendig renovering: 2 mio. 2022
Herning kirkegårde Vestre Kapel: 1,5 mio. 2019 +
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november 2016
Langtidsplan + rente-afdragsoversigt.

LANGTIDSPLAN – bemærkninger 2016

Haunstrup: Udskiftning af tag på kirken
Vinding: Ombygning af Vinding kirke

Herning: Kirkehus
Herning: Indvendig renovering af Herning
kirke (efter tagskifte 2020)
Herning kirkegårde: Renovering af Vestre
kapel
Fredens: Præstebolig (om 5 år)
Arnborg: Kirkegården
Fasterholt: Udskiftning af tag på kirken –
(indenfor 5 år)
Assing: Assing kirketårn

Langtidsplan  - bemærkninger 2016

egne midler
Fredens ny præstebolig: 3 mio. 2021 +
nettoprovenu fra salg af nuværende.
Fasterholt kirkes tag: kr. 800.000 i 2020
Assing kirkes tårn:?

Provstiudvalget viderebehandler langtidsplanen på
provstiudvalgsmødet den 6. december

15 Eventuelt Udflytningssyn i præsteboligen Nørre Lindbjerg
13, Gjellerup
Erik og Poul deltager.
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Orientering

16 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.

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

Orienteringspunkt til PU-møder  (
Skoletjenesten)

PU orienteret.

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