
Referat for: Herning Nordre Provstiudvalg

PU møde 27. februar 2018. Kl. 15.30
Mødested: Provstikontoret, GI. Kirkevej 33, Herning

Mødepunkt Beslutning

Haderup / indkøb af fejemaskine
Sag: Ekstra bevillinger 2018 (950)

Haderup / indkøb affejemaskine
201^.02.21: Haderup Menighedsråd ansøger
om en 5%-bevilling på kr. 15.000,- til indkøb
af ny fej emaskine.

Tilbage i 2017 fik menighedsrådet et påbud af
Arbejdstilsynet omkring brugen af den gamle
fejemaskine. Fejemaskinen er af ældre dato og
kan/må kun betjenes af den nuværende graver.

Menighedsrådet har indhentet tilbud på to
forskellige fejemaskiner.

Tilbud l: Fejemaskine lignende den nuværende.
Fysisk hårdere at håndtere. Pris kr. 11.500,-

Tilbud 2: Frontmonteret fejekost til
havetraktoren. Kan udføre arbejdet hurtigere
end maskinen fra tilbud l. Pris kr. 14.995,-

Menighedsråd og medarbejdere foretrækker
tilbud 2.

Provstiudvalget anbefaler indkøb af tilbud 2.

Udgiften dækkes med egne midler.

2 Haunstrup syn 2018
Sag: Syn Haunstrup (472) - Haunstrup Sogn

Haunstrup syn 2018
2U1S.U2.2U: ;Syn Haunstrup 2018.

KIRKEGÅRDEN:
l) Kirkedige repareres. Kr. 8.000,- Udføres i
2019. Ansøgning til PU.

Øvrige bemærkninger: Taget på kirken holdes
fortsat under opsyn for vandindtrængning.

I alt ansøgning til PU: Kr. 8.000,-

På langtidsplanen er der afsat 2 mio. kr. til
indre renovering af kirken i 2021 og kr. 500.00
til kirkens tag i 2023.

Provstesyni 2019.

l) Egne midler.
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Mødepunkt Beslutning

IIskov Syn 2018
Sag: Syn Ilskov (471) - Ilskov Sogn

IlskovSyn2018
2U17.1U.26: Syn Ilskov 2018

KIRKEN:
Ældre mangler: l) Udskiftning af tæppe i
våbenhus. 2) Reparation affuger på sydsiden
efter angreb afmurbier. Mangler svar fra
Forsikringsenheden.

Nye mangler: 3) Lysglobe udført afevt.
kunstner Simon Aaen. Kr. 75.000. Udføres i
2018/2019. (Tlf. LOTP med Birgit Buria 6/2:
Ingen ansøgning pt. til PU. Menighedsråd har
møde med kunstner i april.) 4) Algebehandling
udvendigt. Kr. 12.000. Udføres i 2018,2019.
Egne midler.

KIRKEGÅRDEN:
5) Udskiftning af syge hækplanter. Kr. 10.000,-
. Udføres i 2018-2019. Egne midler. 6)
Anlæggelse af nye urnepladser i bestående
kistegravpladser. Brosten + planter. Arbejde
udføres afgraver. Kr. 30.000,- Udføres i 2019.
Ansøgning til PU.

SOGNEGÅRD:
Ældre mangler: 7) Tag og isolering. Udføres i
2018. Kr. 100.000,- bevilget på budget 2018.
Nye mangler: 8) Hylder på loftet. Kr. 10.000,-
Udføres i 2018. Egne midler. 9) Maling af
facade. Kr. 20.000,- Udføres i 2019. Egne
midler. 10) Udskiftning af indgangsdøre døre 2
stk. Kr. 20.000,- Udføres i 2019. Egne midler.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER: Følgende
holdes under opsyn: Tag på kirken og
kapelbygningen er tyndslidt, opsyn for
utætheder.

I alt ansøgning til PU: Kr. 30.000,-

Provstesyni 2021.

2) Reparation igangsættes nu. Ved
likviditetsproblemer kan menighedsrådet ansøge
om 5%-lån op til la-. 162.500,-

6) Yderligere oplysninger/ansøgning indsendes
inden provstiudvalgets stillingtagen. Herefter evt.
tilretning af kirkegårdsvedtægter.

Nøvling provstesyn 2018
Sag: Syn Nøvling (549) - Nøvling Sogn

Nøvling provstesyn 2018
2(m.U'2.2U. Frovstesyn2018 Nøvling

KIRKEN:
l) Kirkeloftet: Utæthed i taget over koret.
Repareres nu. Udføres i 2018. 2) Ændre luften i
tagrummet ved nye huller i kirkens østgavl for
at fjerne nogle udluftningsstudser i taget.
Udføres i 2018. 3) Tårnet: Vindue i nordside v.
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l - 6) Godkendt 5%-bevilling op til kr. 90.000,-

7) Godkendt på budget 2019: Kr. 100.000,-

8) Godkendt på budget 2019: Kr. 40.000,-

10) Godkendt på budget 2019: Kr. 45.000,-
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Mødepunkt Beslutning

gi. dåbsværelse udskiftes m. termomde og træ-
alu. Udføres i 2018. 4) Udluftning i tårnrum
påmonteres rustfrit trådnet. Udføres i 2018. 5)
OmfLigning/ommuring af begge skorstene.
Udføres i 2018. 6) Støbejernsvinduer skal
males samtidig med overfladebehandling. Om
nødvendig sandblæses først. Udføres i 2018.
Bemærkning ifm. punkterne 1-6: A.h.t. at dette
skal laves inden murværkets
overfladebehandling, kan MR ansøge om 5%
midler i det omfang, det ikke kan dækkes af
egne midler. (OBS! 2018.02.22:
IVIenighedsrådet har indsendt ansøgning om
5%-bevillmg på kr. 90.000,-)

KIRKEGÅRDEN:
7) Graverbygning og redskabsbygning
overfladebehandles. Afhængig af valg af
kalkning eller silicatmaling eller
silikoneemulsionsmaling skal murværket
afrenses. Kr. 100.000,- Udføres i 2019.
Ansøgning til PU. 8) Vaskeplads skal indrettes
med grube med sandbank og afløb til brønd. Kr.
40.000,- Udføres i 2019. Ansøgning til PU. 9)
Maling afunderbeklædning. Kr. 10.000,-.
Udføres i 2019,- Egne midler. 10) Hegn ca. 14
m. og dobbeltlåger udskiftes til ny hængslet
stålrammer. Kr. 45.000,- Udføres i 2019.
Ansøgning til PU. 11) Bimåler på strøm fra
kirke til graverbygning. Kr. 5.000,- Udføres i
2018. Egne midler.

I alt ansøgning til PU:
5%-ansøgning: Kr. 90.000,-
2019: Kr. 185.000,-

2018.02.14: Præsynsrapport - Nøvling

2018.02.22: 5%-ansøgning ifm. provstesyn
2an~

5 Snejbjerg Provstesyn 2018
Sag: Syn Snejbjerg (552) - Snejbjerg Sogn

Snejbjerg Provstesyn 2018
2(m.U2.2U: Frovstesyn2Ul8 Snejbjerg

KIRKEN:
l) Utæt i blytag nordvestlig hjørne lappes.
Udføres i 2018. Egne midler. 2) Skrå
cementkant mellem kirke og våbenhus holdes
under observation. Udføres i 2018. Egne
midler. 3) Belysningsarmatur i tårm-um skiftes
til LED. Udføres i 2018. Egne midler. 4)
Vestvindue udskiftes. Kr. 10.000,-. Udføres i
2019. Ansøgning til PU. 5) Varmestyring af
radiator- og gulvvarme etableres med
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4) Godkendt på budget 2019: Kr. 10.000,-

5) Godkendt på budget 2019: Kr. 25.000,-

9) Godkendt på budget 2019: Kr. 50.000,-

10) Godkendt på budget 2019: Kr. 45.000,-

11) Godkendt på budget 2019: Kr. 10.000,-

13) Godkendt på budget 2019: Kr. 15.000,-

14) Godkendt på budget 2019: Kr. 40.000,-

17) Godkendt på budget 2019: Kr. 10.000,-

18) Godkendt på budget 2019: Kr. 10.000,- Hvis
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udekompensering. Kr. 25.000,-. Udføres i 2019.
Ansøgning til PU. 6) Teleslynge kontrolleres
for susen. Udføres i 2018. Egne midler. 7) Hvid
messehagel trevler øverst. Repareres. Kr.
5.000,- Udføres i 2018. Egne midler. 8)
Vinkande forgyldes indvendig. Kr. 2.000,-
Udføres i 2018. Egne midler.

KIRKEGÅRDEN:
9) Angrebne zinkbaner på graverbygning,
kapel og Kirkely udskiftes. Kr. 50.000. Udføres
i 2019. Ansøgning til PU. (OBS! 2018.02.22
mail fra MR til provsten/Finn Balle vedr. årsag
til huller i zinktag)

PRÆSTEBOLIG - Munkgårdskvarteret 244:
10) Vinduesparti mod syd udskiftes og der
vælges vinduer med lav G-værdi ca 0,28 som
Cool Light Extreme for at holde solvarme ude.
Kr. 45.000,-. Udføres i 2019. Ansøgning til PU.
11) Maling aftræværk i sydgavl. Kr. 10.000.
Udføres i 2019. Ansøgning til PU. 12)
Udskiftning af elastiske fager under dørpartier
og vinduer i gavle. Udføres i 2018. Egne
midler.

PRÆSTEBOLIG - Snejbjerg Hovedgade 2:
13) Afløb ved skur. Kr. 15.000,- Udføres i
2019. Ansøgning til PU. 14) Udskiftning af
glaslister i syd- og vestfacade. Gummilister v.
aluglaslister skiftes ved syd- og vestvendte
vinduer. Vinduer males. Kr. 40.000. Udføres i
2019. Ansøgning til PU. 15) Elastiske fuger ved
vinduer til fundament i syd- og vestfacade. Kr.
5.000,- Udføres i 2019. Egne midler. 16)
Skorsten malerbehandles. Udføres i 2019. Egne
midler. 17) Badeværelsesarrangement
udskiftes. Kr. 10.000,- Udføres i 2019.
Ansøgning til PU. 18) Køkkenvask udskiftes i
bestående bordplade. Kr. 10.000,- Udføres i
2019. Ansøgning til PU.

Øvrige bemærkninger: KIRKEN - Kalkflade på
tårnets syd- og vestside skaller af. Finn Balle
vurderer, at sandblæsning og ny kalkopbygning
er løsningen. Menighedsrådet kan drøfte det og
evt. indsende ansøgning om 400.000 til
langtidsplan.

I alt ansøgning til PU:
2019: Kr. 215.000,-
Langtidsplan: Evt. kr. 400.000,- (afventer
stillingtagen/ansøgning fra menighedsråd)

På langtidsplanen er der i 2022 afsat kr.
500.000,- til taget på Snejbjerg Kirke og
2.800.000 til udvidelsen afKirkely i 2019.

2018.02.14: Præsynsrapport - Snejbjerg Kirke

Referat,27-02-2018

kirkekassen har likviditet til det, anbefales
udskiftning i 2018.
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2018.02.14: Præsynsrapport - Snejbjerg
præstebolig Munkgårdskvarteret 244

2018.02.14: Præsynsrapport - Snejbjerg
præstebolig Hovedgade 2

2018.02.22: AGKO til Finn Balle - MR-
kommentar itm. huller i zinktag

Studsgård Syn 2018
Sag: Syn Studsgård (547) - Studsgård Sogn

StudsgårdSyn2018
2U1^.U2.11: Syn Studsgård 2018.

Der er ingen punkter i synsrapporten.

På langtidsplanen er der i 2021 afsat kr.
150.000,- til projektering af indvendig
kirkerenovering og i 2022 afsat kr. 1.000.000,-
til selve renoveringen.

Provstesyni2019.

Taget til efterretning.

7 Timring provstesyn 2018
Sag: Syn Timring-Tiphede (536)

Timring provstesyn 2018
2U1^.U2.2U: Frovstesyn2018 Timring.

KIRKEN:
l) Hoveddør: Menighedsrådet finder
kirkekyndig arkitekt til at komme med forslag
til ny dør med automatisk låsning. Døren er fra
1920. Projekt skal godkendes i stiftet. Kr.
60.000,- Udføres i 2019. Ansøgning til PU. 2)
Skotrende på nordskib repareres. Kr. 15.000.
Udføres i 2018. Egne midler. 3) Tagrygning på
nordskibet og revnede tagsten skiftes. Kr.
25.000,- Udføres i 2019. Ansøgning til PU. 4)
Tagnedløb i nordvestlig hjørne skiftes. Kr.
10.000,- Udføres i 2018. Egne midler. 5)
Kalkning på våbenhus afrenses og bygges op
med kalk. Menighedsrådet kommer med pris.
Udføres i 2019. Ansøgning til PU. 6)
Alterkalken forgyldes indvendig. Udføres i
2018. Egne midler. 7) Teleslynge efterses for
susen. Udføres i 2018. Egne midler.

KIRKEGÅRDEN:
8) Toilet ved materielgård bibeholdes til
personale. Drøftes i MR. Egne midler. 9)
Portene til materiel skiftes og tyvesikres. Dør til

Referat,27-02-2018

l) Godkendt på budget 2019: Kr. 60.000,-

3) Godkendt på budget 2019: Kr. 25.000,-

5) Provstiudvalget godkender udbedringen.
Provstiudvalget afventer tilbagemelding fra
menighedsrådet vedr. pris for udbedring.

9) Godkendt på budget 2019: Kl. 75.000,-

11) Afventer evt. ansøgning om afregistrering.

12) Afventer evt. ansøgning om afregistrermg.

14) Godkendt på budget 2019: Kr. 75.000,-

15) Afventer tilbagemelding fra menighedsrådet.
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toilet skiftes. Kr. 75.000. Udføres i 2019.
Ansøgning til PU. 10) Utæthed ved tag
repareres. Udføres i 2018. Egne midler. 11)
Nedlaget fredet gitter. Menighed kan søge om
afregistrering. Udføres i 2018. 12) Fredet gitter
ved grav 66. Menighedsrådet beslutter sig for
vedligeholdesesstandard. Udføres i 2018. 13)
Fuger ved 2 vinduer i kapel skiftes. Kr. 5.000,-.
Udføres i 2018. Egne midler.

PRÆSTEBOLIG:
14) Der opsættes mineraluldsloft 60x120 i
stuer, køkken og det flade loft i hallen og
indgang. Ca. 100 kvm. Kr. 75.000,- Udføres i
2019. Ansøgning til PU. 15) MR tager stilling
til præstens ønske om overdækning nord for
garage. Skitse indsendes til provsti m.h.t.
godkendelse.

Yderligere bemærkninger: PRÆSTEBOLIG:
Energimærkningsrapport drøftet. Der skønnes
ikke at være behov for yderligere tiltag.

I alt ansøgning til PU: Kr. 235.000 + ukendt
pris for behandling afvåbenhus

2018.02.14: Præsynsrapport - Timring

Tiphede provstesyn 2018
Sag: Syn Timring-Tiphede (536)

Tiphede provstesyn 2018
2U1^.U2.2U: JJrovstesyn 2018 Tiphede.

KIRKEN:
l) Tagafvanding og udløb på terræn.
Zinktagrender forbedres i 4 hjørner. Evt.
faskine i terræn. Kr. 40.000. Udføres i 2019.
Ansøgning til PU. 2) 3 stk. skiffersålbænke på
kirkens sydskib skiftes. Kr 10.000,- Udføres i
2019. Egne midler. 3) Skifferplader på koret
fastgøres. Udføres i 2018. Egne midler. 4)
Enkelte alterbægre forgyldes. Egne midler.

KIRKEGÅRDEN:
5) Kirkegårdskort udarbejdes og der bringes
overensstemmelse med kirkegårdsprotokol.
Udføres i 2018. Egne midler. 6) Diget
vedligeholdes nødtørftigt løbende . Udføres i
2018. Egne midler.

I alt ansøgning til PU: Kr. 40.000,-

2018.02.14: Præsynsrapport - Tiphede

l) Godkendt på budget 2019: Kr. 40.000,-

9 Vildbjerg provstesyn 2018

Referat,27-02-2018

l) Godkendt på budget 2019: Kr. 40.000,-
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Sag: Syn VUdbjerg (541) - Vildbjerg Sogn

Vildbjerg provstesyn 2018
2U18.U2.2U: frovstesyn 2U18 Vildbjerg

KIRKEN:
l) Knæfald udskiftes. Kr. 40.000,- Udføres i
2019. Ansøgning til PU. 2) Tårnur trænger til
ny overflade belægning. MR overveje type. Kr.
65.000,- Udføres i 2019. Ansøgning til PU. 3)
Borebilleangreb i tagkontruksion i spiret. Kr.
15.000,- Udføres i 2018. Egne midler.

KIRKEGÅRD/KAPEL:
4) Kapel: Elastiske fager ved vinduespartier
mod øst skiftes. Kr. 5.000,- Egne midler.
Udføres i 2018. 5) Kapel: Punkteret rude
skiftes. Kr. 5000,- Udføres i 2018. Egne midler.
6) Kapel: Kobberafdækning afmurkrone
justeres. Enkelte mørtelfure ved murkrone
omfuges. Udføres i 2018. Egne midler. 7) Mur
ved P-plads: Trænger til omfugning og flere
udluftningsstudser. Kr. 100.000,-1 den
sammenhæng overvejer menighedsrådet, om
muren skal fjernes, p-plads udvides mod kapel
og gi. materielplads. Dette vil afhjælpe P-plads
behov ved begravelser. Ønsket medbringes ved
økonomikonsultation. 8) Kapel: Udskiftning af
alle vinduer er ikke aktuel. Kr. 250.000,- afsat
på langtidsplan i 2020. 9) Mandskabsbygning:
Mørtelfuger ved gesimser på tagryg omfuges.
Kr. 10.000. Udføres i 2019. Ansøgning til PU.

SOGNEGÅRD:
10) Elastiske fuger under vinduer udskiftes.
Under bygningens vedligeholdelseskonto.
Udføres i 2019. 11) Revner i murværk holdes
under opsyn. Mørtelfuger bevares intakte.
Murværk algebehandles. Udføres i 2018. Egne
midler.

PRÆSTEBOLIG - Præstebakken 16:
12) Gæstetoilet: Udskiftning afsanitet. Kr.
20.000,- Udføres i 2019. Ansøgning til PU. 13)
Baggang: Maling af vægge og fliser og loft.
Udskiftning af skabslåger. Kr. 15.000,- Udføres
i 2019. Ansøgning til PU. 14) Soveafdeling:
Vægge og lofter malerbehandles.
Gulvbelægning skiftes. I soveværelse skiftes
tapet til glasvæv som males. KJ.-. 55.000,-
Udføres i 2019. Ansøgning til PU.

I alt ansøgning til PU: Kr. 205.000,-

2018.02.14: Præsynsrapport - Vildbjerg

2) Godkendt på budget 2019: Kr. 65.000,-

7) Afventer økonomikonsultationen.

8) Afventer økonomikonsultationen.

9) Godkendt på budget 2019: Kr. 10.000,-

12) Godkendt på budget 2019: Kr. 20.000,-

13) Godkendt på budget 2019: Kr. 15.000,-

14) Godkendt på budget 2019: Kr. 55.000,-

10 Vinding Syn 2018

Referat,27-02-2018

2) Provst Asger Grove Korsholm kontakter
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Sag: Syn Vinding (470) - Vinding Sogn

Vinding Syn 2018
2U17.11.1^: yyn Vinding 2018.

KIRKEN: l) OBS! Fuger udvendigt, isaer på
østgavl og nordside + svampebelægning. 2)
OBS! Muren udvendigt på østgavl slår en bue.
3) OBS! Råd i rem udvendigt på det nordøstlige
hjørne af kirken. 4) OBS! Bænkkanter trænger
snart til maling. 5) Udskiftning af to
pengeskabe pga. slidte låse. Kr. 45.000.
Udføres i 2019. Ansøgning til PU.

KIRKEGÅRDEN: 6) Fortsætte udskiftning af
forhække til granitkanter + nye planter. Kr.
25.000,-. Udføres i 2019. Ansøgning til PU. 7)
Elektronisk kirkegårdskort. Kr. 25.000-30.000.
Udføres i 2019. Ansøgning til PU.

GRAVERE YGNING: 8) Tagsten på rygning
fastgøres. Evt. skal de alle fornys. Udsættes til
udskiftning af tag i 2022-2027. Kr. 40.000.
(PU-møde 14/3-17: Stillingtagen til evt.
udskiftning af alle tagsten skal afvente
provstesynet i 2019. Rygningssten fastgøres
indtil da.)

I alt ansøgning til PU: Kr. 100.000,-

På langtidsplanen er der i 2024 afsat 3 mio. kr.
til præsteboligen.

Provstesyni2019.

2018.02.19: Bilag - Vinding synsrapport -
ansøgning til provstiudvaiget

menighedsrådet for yderligere oplysninger.

4) Afventer provstesyn i 2019.

5) Godkendt på budget 2019: Kr. 45.000,-

6) Egne midler.

7) Godkendt på budget 2019: Kr. 25.000,-

8) Afventer provstesyn i 2019.

11 Ørnhøj syn 2018
Sag: Syn Ørnhøj (513) - Ørnhøj Sogn

syn 2018
2U1^.U2.21: Syn 2018 Ørnhøj.

KIRKEN:
l) Tårnet er gult. Menighedsrådet spørger et
professionelt kalkfirma til råds. Derefter tages
stilling til handling. Udføres i 2018. Egne
midler. 2) Små reparationer af ud- og indvendig
mur, kanten på knæfaldet + udbedrende
kalkning. Kr. 7000,-. Udføres i 2018. Egne
midler. 3) Kirkesangerbænk + kanter på alter
repareres. Kr. 5000,-. Udføres i 2018. Egne

midler.

KIRKECENTER:

Referat,27-02-2018

Taget til efterretning.
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4) Ældre mangler: Vindue i gangen punkteret.
Økonomisk fornuftigt at få den udskiftet ved
tilbygning, når håndvaerkere alligevel er i huset.
Udføres i 2019. 5) Mure algebehandles. Kr.
2.000,- Udføres i 2018. Egne midler.

KIRKEGÅRDEN:
Ældre mangler: det område hvor det gamle
lapidarium lå, skal der anlægges nye gravsteder.
Da der er masser af tomme gravsteder på
kirkegården, afventer vi lige, hvad behovet evt.
vil blive fremadrettet. Området ser pænt og
ordentligt ud.

Øvrige bemærkninger: KIRKEGÅRDEN:
Tilstand generelt god, men der arbejdes dog på
en plan for fornyelse af et af områderne pga. det
skrå terræn, hvor mellemkanter vælter.
Ansøgning er sendt til PU. Endelig tegning vil
følge. (Se PU-dagsorden punkt 17).

I alt ansøgning til PU: O kl'.

På langtidsplanen er der i 2019 afsat 2 mio. kr.
til renoveriag/udvidelse afKirkecentret - se
PU-dagsorden pkt. 16.

Provstesyni 2019.

12 Ørre-Sinding / syn 2018
Sag: Syn Ørre-Sinding (538) - Ørre-Sinding
Sogn

Ørre-Sinding/syn2018
2(m.U2.U3: ;Syn Øn-e-Smding 201 8

ØRRE KIRKE:
l) OBS af remmen udvendig og indvendig. Råd
i dele især omkring enderne
2) Tegltag på kirken - der kører fortsat
reklamationssag. 3) Revner i blytag - vand
trænger ind og fugt i træværk, forekomst af
mug. Kr. 125.000,00. Udføres i 2018.
Ansøgning til PU.

ØRRE KIRKEGÅRD:
4) Jerngitter omkring fredet gravsted renoveres.
Kl-. 75.000,00. Udføres i 2019. Ansøgning til
PU.

ØRRE SOGNEGÅRD:
5) Flere tagsten revnet eller knækket. Disse
skiftes. Kr. 7.500,00. Udføres i 2018. Egne
midler. 6) Udskiftning af vindue øverst i gavl
mod nord. Kr. 7.500,00. Udføres i 2019.
Ansøgning til PU. 7) Maling af dør til
maskinrum samt de tre gamle vinduer mod øst.
Kr. 12.500,00. Udføres i 2019. Ansøgning til
PU.

Referat,27-02-2018

3) Blytækker skal foretage nødtørftige reparationer.
Menighedsrådet skal indhente vurdering af
tidspunkt for og overslag på tagudskiftning.
Oplysningerne medbringes til
økonomikonsultationen.

4) Provst Asger Grove Korsholm har været i
kontakt med menighedsrådsformand Jytte
Hoffmann.
På budget 2019 godkendes kr. 15.000,- til nye
beslag.

6) Egne midler.

7) Godkendt på budget 2019: Kr. 12.500,-

8) Egne midler.

10) Provstiudvalget godkender udførelse i 2018.
Ved behov kan indsendes en 5%-ansøgning.

16) Godkendt på budget 2019: Kr. 15.000,-

17) Provstiudvalget godkender udførelse i 2018.
Ved behov kan indsendes en 5%-ansøgning.
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PRÆSTEBOLIG:
8) Maling af vinduer på sydside. Kr. 12.500,00.
Udføres i 2019. Ansøgning til PU.

SINDING KIRKE:
9) OBS for for råd mellem tagspær og
hannebånd. 10) Skorsten rengøres og pudses
inden kalkning. Kr. 17.500. Udføres i 2018.
Ansøgning til PU. 11) Rem i skibet skal
observeres for råd og sammenfald. 12) Revner
over vinduer i mur holdes under opsyn. 13)
Revner i glas. Evt udskiftning af tre vinduer
mod syd ifm. kirkerene vering (i 2022).

SINDING KIRKEGÅRD:
14) Plankeværk ved materialegård males. Kr.
1.250,-. Udføres i 2018. Egne midler.

SINDING SOGNEGÅRD:
Ældre mangler: 15) Kitning og afslibning samt
maling af vinduer i gavl. Udskudt pga. vejrlig.
Pris kr 8000,00. Udføres i 2018. Beløb givet på
budget 2018.
Nye mangler: 16) Understrygning efterses og
repareres. Kr. 15.000,- Udføres i 2019.
Ansøgning til PU. 17) Blyinddækning ved
skorsten. Kr. 12.500,-. Udføres i 2018.

Ansøgning til PU.
I alt ansøgning til PU:
2018:Kr:155:000.-
2019: Kr. 122.500,-

På langtidsplanen er der afsat: 2 mio. til indre
renovering af Sinding Kirke i 2022.

Provstesyn i 2020.



14 Grove / renovering af orgel
Sag: Grove kirke (949) - Grove Sogn

Grove / renovering af orgel
2U1^.U1.29: Cjrove Menighedsråd ansøger om
tilladelse til at renovere orglet i Grove Kirke.

Orglet skulle ifm. den indvendige kalkning af
Grove Kirke nedtages, hvorved det blev synligt,
at orglet trænger til en gennemgribende
renovering.

Indhentet tilbud fra Th. Frobenius & Sønner
lyder på i alt ca. kr. 200.000,- inkl. moms.

Finansiering: Grove Menighedsråd vil prøve at
søge fondsmidler. Ellers ansøger
menighedsrådet om at måtte fmansierere
udgiften med bl.a. kr. 140.000,-, der blev givet
på budget 2018 til asfaltering afp-pladsen.
Menighedsrådet ønsker så vha. mindre
asfaltreparationer at udskyde den komplette
asfaltering af parkeringspladsen indtil 2020.

2018.02.01: Mail fra kasserer Børge Nielsen:
- Menighedsrådet mangler måske ca. 40.000 kr.
til orglet, hvis de må bruge bevillingen til asfalt
og derudover ikke modtager fondsmidler.
-Derudover vil kirkekassen måske komme i
likviditetsproblemer ifm. blå. den indre
kalkning

Viborg Stiftsøvrighed er den godkendende
myndighed ved renovering af orgler.

Referat,27-02-2018

Provstiudvalget videresender med anbefaling
ansøgning om orgelrenovermg til Viborg
Stiftsøvrighed.

Menighedsrådet skal søge fondsmidler til
renoveringen af orglet. Den udgiftsdel, som ikke
dækkes med fondsmidler, kan menighedsrådet søge
om 5%-midler til.

Den synsudsatte asfaltering af parkeringspladsen
fastholdes til udførelse i 2018.
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2018.02.01: Bilag - forklaring fra MR ifm.
finansiering

15 Simmelkær / kirkerenovering
Sag: Simmelkær kirke (946) - Simmelkær
Sogn

Simmelkær / kirkerenovering
2U17.U1.17: Simmelkær Menighedsråd ansøger
provstiudvalget om midler og praktisk hjælp til
at ansætte en byghen-erådgiver ifm. en indre
renovering af Simmelkær Kirke.

IVtenighedsrådet har fremsendt en uprioriteret
liste med de ting, som menighedsrådet gerne vil
have lavet i forbindelse med renoveringen. Se
bilag.

Historik:
På mødet den 11. november 2014 godkendte
provstiudvalget la-, l .500.000,- på budget 2019
og derudover, at menighedsrådet måtte bruge
egne midler til projektet.

På mødet den 14. marts 2017 besluttede
provstiudvalget, at automatik ifm. varmesystem
(kr. 50.000,-) og renovering af tre blyindfattede
vinduer (ler. 100.000,-) kan finansieres med
salgsprovenuet fra Grove præstebolig.
Provenuet udgør i alt kr. 500.633,26.

På mødet den 26. juni 2017 godkendte
provstiudvalget, menighedsrådet måtte bruge
kl'. 100.000,- af egne midler til projektering.
(2018.02.08: LOTP informeret
menighedsrådsformand om dette)

Kirken har 125 års jubilæum 14. januar 2019.

Viborg Stiftsøvrighed er den godkendende
myndighed ifm. den indre renovering.

2017.06.26: Simmelkær svarbrev -
Jarkerenovermg

PU-møde 14. marts 2017(14-03-2017)-1

Provst Asger Grove Korsholm kontakter
menighedsrådet ifm. valg afbygherrerådgiver.

16 Ørnhøj / udvidelse af kirkecenter
Sag: Ørnhøj - kirkecenter (931) - Ørnhøj Sogn

Ørnhøj / udvidelse afkirkecenter
2U1S.U1.18. Ørnhøj Menighedsråd ansøger om
en forhøjelse på kr. 700.000,- af beløbet afsat til
tilbygningen af Ørnhøj Kirkecenter. På

Referat,27-02-2018

Provstiudvalget godkender en forhøjelse af
bevillingen med la-. 630.000,-

Låneoptagelsen i 2019 tilrettes og vil være på ler.
2.630.000,-over 15 år.
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langtidsplanen er der afsat 2 mio. la-, til
renovering/udvidelse af Ørnhøj Kirkecenter.

I samarbejde med Arkitektfirmaet Frost Larsen
A/S har Ørnhøj menighedsråd udarbejdet en
beskrivelse af ønskerne ifm. tilbygningen samt
en tegning og et budgetoverslag.

For ca. 7 år siden blev udgiften anslået til 2
mio. la., men det reviderede budgetoverslag
lyder på kr. 2.629.375,- Der er ikke indhentet
tilbud fra håndværkere endnu. I budgettet er der
ikke medregnet løst inventar.

Stigningen skyldes generelle prisstigninger,
ændringer i projektet samt flytning af teknik,
der vil give en bedre udnyttelse af
kvadratmeterne.

Viborg Stiftsøvrighed er den godkendende
myndighed ved byggeri på kirkegården.

17 Ørnhøj / plan for omlægning af afsnit på
kirkegård
Sag: Ørnhøj kirkegård (665) - Ørnhøj Sogn

Ørnhøj / plan for omlægning af afsnit på
kirkegård
21)1^.02.22: Ørnhøj menighedsråd ansøgning
om provstiudvalgets godkendelse af plan og
tegning for omforandringer på Ørnhøj
kirkegård.

Desuden har menighedsrådet besluttet, at
personalet henover foråret vil begynde at fjerne
de hække, som står uden om tomme gravsteder
for at begynde at så græs der, så
gravstedsejerne kan se projektet begynde at
tage form.

Efter sommerferien vil menighedsrådet holde et
møde for gravstedsejerne, hvor
landskabsarkitekten, kirkegårdslederen og
personale samt menighedsrådet vil forelægge
planen for gravstedsejeme og spørge, om deres
gravsted skal indgå i den nye plan.

Finansiering af projektet: Provstiudvalget
bevilgede på mødet den 5. december la.
40.000,- i årene 2019-2022 til dækning af
lønudgift til gravermedhjælper, som
opnormeres i tid.

Ansøgningen fremsendes til kirkegårdskonsulenten
inden provstiudvalgets stillingtagen.

18 Ørre-Sinding / forpagtnings kontrakter til
godkendelse
Sag: Forpagtningsaftaler (772)

Referat,27-02-2018

Forpagtningskontakter godkendt.
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Ørre-Sinding / forpagtningskontrakter til
godkendelse
2Ul^.UL2y+2018.01.21: Ørre-Sinding
Menighedsråd har fremsendt tre
forpagtningsaftaler til godkendelse hos
provstiudvalget.

l) ForpagtningskontrakVpasningsaftale med
Øn-e Englau (udløber 31/12-2022). Der er ingen
forpagtningsafgift, da arealtilskuddet tilfalder
kirkekassen.

2) Forpagtningskontrakt med Steen Christensen
(udløber 31/12-2022). Forlængelse af tidligere
aftale og til samme pris.

3) Forpagtningskontrakt med Åge Gammelgård
Hansen (udløber 31/12-2020). Forlængelse af
tidligere aftale.

2018.02.21: Ny forpagtningsaftale - Ørre
Bngiau

19 Ørre-Sinding / Ørre Kirke - udskiftning af
tag
Sag: Ørre Kirke - Tag, (456) - Ørre-Sinding
Sogn

Ørre-Sinding / Øvre Kirke - udskiftning af tag
21)1^.1)1.23: Drøftelse at fremgangsmåden og
økonomien ifm. udskiftningen aftaget på Ørre
Kirke.

I november 2017 fremsendte Ørre-Sinding
Menighedsråd via provstiet til Viborg
Stiftsøvrighed anmodning om en
forhåndsgodkendelse af anvendelsen af danske
teglsten samt tudtagsten. Herefter modtog
menighedsrådet udtalelser fra Den kgl.
Bygningsinspektører og Nationalmuseet. Disse
udtalelser sendte menighedsrådet
kommentarer/rettelser til den 23. januar.

2018.01.30: Viborg Stift fremsender mail til
menighedsrådet, hvori der bedes om
indsendelse af et fuldt projekt med
indarbejdelsen af konsulenternes udtalelser, og
med klar anbefaling af at få tilknyttet en
Idrkekyndig arkitekt.

2018.02.20: På baggrund af møde med Provst
Asger Grove Korsholm den 19. februar har
menighedsrådet indsendt følgende
kommentarer til sagen:
- Menighedsrådet har besluttet at inddrage
kirkekyndig arkitekt Brian Mortensen, Vejle.
Han er kendt i kirken og har let ved at gå ind i
sagen. Han er indstillet på at gøre brug af det

Referat,27-02-2018

Provstiudvalget tager valget af arkitekt Brian
Mortensen til efterretning.

Rådgivningskontakt med Brian Mortensen
indsendes til provstiudvalget til godkendelse. OBS!
Proj ektforsikring.

Ved behov kan menighedsrådet indsende en 5%-
ansøgning.
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materiale som rådgivende ingeniør Per
Sørensen allerede har udarbejdet. Derudover
foreligger der også to rapporter fra Teknologisk
Institut - som belyser de problemstillinger der
er.

- ifm. den økonomiske del kan menighedsrådet
ikke se, at de kan finde pengene til en
kirkekyndig arkitekt - og det ekstra arbejde
som den rådgivende ingeniør kommer til at
bruge på denne garantisag. Derfor anmoder
menighedsrådet provstiudvalget om at finde
midlerne til at dække denne ekstra udgift -
udover de tidligere 70.000 kr, som der er givet
tilsagn om fra provstiudvalgets side.

2018.02.22: Menighedsrådets kommentarer
vedr. taget på V)vce Kirke

20 Snejbjerg-Studsgård-Haunstrup /
godkendelsesprocedure ifm. nyt lønsystem
Sag: Samarbejde Snejbjerg-Studsgård-
Haunstrup (667)

Snejbjerg-Studsgård-Haunstrup /
godkendelsesprocedure itm. nyt lønsystem
2U1^.U2.U2: Drøftelse på baggrund at
henvendelse fra menighedsrådene i Snejbjerg,
Studsgård og Haunstrup.

I forbindelse med indførelsen af nyt IT-
lønsystem er det ikke længere muligt for en
regnskabsfører at indtaste løn på sit eget
personnummer. Det er naturligvis en
sikkerhedsforanstaltodng, men kræver
samtidigt, at en anden end regnskabsføreren
skal have adgang til og instruktion i at betjene
lønsystemet.

Menighedsrådene vil rette sig efter dette, men
finder, at det er en unødvendigt administrativt
benspænd, da det må være rigeligt kontrol, at
revisoren er på besøg to gange årligt.

Provstiudvalget forstår besværet, men anbefaler, at
retningslinjerne følges.

Problemstillingen har været bragt op ifm. møde
med stiftsadministration og provstirevisor.

21 Folkekirkens Familiestøtte / medlemmer til
repræsentantskabet for Center for
Folkekirkens Familiestøtte
Sag: Folkekirkens Familiestøtte (850)

Folkekirkens Familiestøtte / medlemmer til
repræsentantskabet tor Center tor Folkelarlæns
Familiestøtte
2Ul?<.U1.23:Da Herning Nordre og Søndre
Provstier er blevet medejere af Center for
Folkekirkens Familiestøtte, skal der udpeges ét
medlem fra hvert provsti til Repræsentantskabet
for Center for Folkekirkens Familiestøtte.

Referat,27-02-2018

Provstiudvalgsmedlem Knud Erik Hansen er valgt.

Provst Asger Grove Korsholm undersøger, om et
menighedsrådsmedlem vil være medlem.
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Provstiudvalgene bedes udpege det pågældende
medlem af sin midte eller blandt provstiernes
menighedsrådsmedlemmer.

Der holdes som udgangspunkt ét møde årligt i
Repræsentantskabet. Det næste møde er
mandag den 12. marts 2018, hvor bestyrelsen
konstitueres for den kommende periode.
Yderligere punkter vil bl.a. omhandle økonomi
(regnskab/budget) og en midtvej sevaluering af
centret præsenteret ved ekstern konsulent.

Mødet holdes i Folkekirkens Hus, Gammel
Torv, 9000 Aalborg, den 12. marts 2018, kl.
16.00.



23 Eventuelt
Sag: Provstiudv alget (469)

Intet.

Eventuelt

Referat,27-02-2018 Side: 17
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24 Snejbjerg / Snejbjerg kirkedige
Sag: Snejbjerg-Sydlige kirkegårdsmur- (731) -
Snejbjerg Sogn

Snejbjerg / Snejbjerg kirkedige
2U1^.U1.1^: Orientering om sagen vedr.

smuldrende og revnende fager i det
nyrenoverede kirkedige.

S nej bjerg Menighedsråd bad i december
skriftligt om en tilkendegivelse fra
Landskabsarkitekterne Wad A/S, om Wad ville
påtage sig rådgiveransvaret for afdækning af
problemet.

Uddrag fra Wads svarbrev: "På det
foreliggende grundlag kan vi desværre ikke
konstatere, om problemet skyldes udførelsesfejl
eller anvisningerne fra TI (Teknologisk
Institut)... imødeser vi gerne en skriftlig
redegørelse til brug for reklamation overfor TI.
Idet I måtte mene, at Wad Landskabsarkitekter
har fejlet i vores rådgivning, skal vi ligeledes
bruge en skriftlig redegørelse til brug for
anmeldelse til vores ansvarsforsikringsselskab."

Snejbjerg Menighedsråd vil nu finde en advokat
til at stå for syn og skøn.

Menighedsrådet skal få en advokat til at håndtere
sagen fra nu af.

Måske er der mulighed for et dialogmøde forud
for/i stedet for syn og skøn.

Ifm. syn og skøn lyder et forsigtigt overslag for
advokaten alene på kr. 50.000,- + moms.

Udgiften dækkes med kirkekassens egne midler.
Ved behov kan der indsendes en ansøgning om en
5%-bevilling eller et 5%-lån.

25 Snejbjerg / Udvidelse af Kirkely -
principgodkendelse fra Viborg
Stiftsøvrighed
Sag: Snejbjerg - udvidelse afKirkely (808)-
Snejbjerg Sogn

Snejbjerg / Udvidelse afKirkely -
prmcipgocUændelse tra Viborg Stiftsøvrighed
2(m.U2.22: l il orientering. Viborg
Stiftsøvrighed har fremsendt en
principgodkendelse af udvidelsen afKirkely
beliggende på Snej bjerg kirkegård. Forprojektet
er udarbejdet af Finn Balle ApS.

Der er følgende bemærkninger til
principgodkendelsen:
"En endelig godkendelse af projektet vil være
betinget af følgende;
- Der udarbejdes et detailprojekt, hvori der er
indarbejdet både økonomiske midler og tid til
en arkæologisk udgravning foretaget af
Nationalmuseets kirkearkæologer.
Den arkæologiske udgravning vil være på
menighedsrådets bekostning... Grunden hertil
er, at bygningerne ønskes opført lige op af den
tidligere afgrænsning/indhegning af
kirkegården, hvilket kan ses på et matrikelkort
fra 1867 og et luftfoto fra 1954, og der derfor
kan være arkæologiske spor efter et

Referat,27-02-2018

Menighedsrådet har på mail den 26. februar
anmodet provstiudvalget om dens bemærkninger til
det videre forløb.

Menighedsrådet skal følge vejledningen fra
principgodkendelsen og derfor nu udarbejde et
detailprojekt og inddrage Nationalmuseets
kirkearkæologer.

Detailprojektet skal indsendes via provstiet til
godkendelse hos Viborg Stiftsøvrighed.
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kirkegårdsdige eller bebyggelse op ad samme,
som skal registreres."

26 Snejbjerg / hospitalskirken - udmelding til
øvrige provstier i Viborg Stift vedr. tilskud
til hospitalskirken
Sag: Hospitals kirken (477)

Snejbjerg / hospitalskirken - udmelding til
øvrige provstier i Viborg Stitt vedr. tilskud til
hospitaiskirken
2Ulb.U2.US: l'il orientering.
Hospitalskirkeudvalget/Snej bj erg menighedsråd
har udsendt materiale til de øvrige
provstiudvalg i Viborg Stift med henblik på, at
menighedsrådene i de øvrige provstier kan
bidrage med mindre beløb til inventar/kunst i
hospitalskirken.

Provstiudvalget orienteret.

27 Sunds / afgørelse vedr. varmeanlæg i Sunds
Kirke
Sag: Sunds Kirke (615) - Sunds Sogn

Sunds / afgørelse vedr. varmeanlæg i Sunds
Kirke
2OTT02.07: Orientering. Viborg Stiftsøvrighed
har godkendt etableringen af nyt varmeanlæg i
Sunds Kirke.

Stiftsøvrigheden anbefaler, at der gennemføres
et års måling afrumklimaet (dvs. temperatur og
relativ luftfugtighed) efter udskiftningen samt
energiforbruget regelmæssigt. Målingerne
samles sammen med menighedsrådets egen
vurdering af anlæggets funktion i en rapport,
som sendes gennem provstiudvalget til
stiftsøvrigheden.

Derudover anbefales også, at det historiske
inventar, også forud for noget indgreb, bliver
besigtiget fra Nationalmuseets side med henblik
på en konservatormæssig bedømmelse og
anbefaling.

Bemærkninger vedr. nedgravning affiberkabel:
- "Stiftsøvrigheden kan ikke på det foreliggende
grundlag udtale sig om eller godkende
nedgravningen affiberkabel fra kirken til
sognegården, i det der ikke er tilstrækkelige
oplysninger om projektet."
- "Er der alene tale om nedgmvning af kabel
langs/under allerede eksisterende gangareal, er
det menighedsrådet selv, der kan træffe
afgørelsen."

- "For alt gravearbejde ved kirken og på
kirkegården gælder dog, at det skal ske under
arkæologisk tilsyn fra Nationalmuseet."

Referat,27-02-2018

Provstiudvalget orienteret.

Side: 19



Orientering

- "Det kan derudover stærkt anbefales, at
menighedsrådet tager kontakt til
kirkegårdskonsulenten..."

28 Hodsager / Indgangsparti ved Hodsager
Kirke - Viborg Stiftsøvrighed har
principgodkendt projektet
Sag: Hodsager kirke (599) - Hodsager Sogn

Hodsager / Stiftøvrighedens afgørelse ifm.
ændring at indgangsparti i Hodsager Kirke
2U18.U2.13: Til orientering, itm. ansøgning fra

Hodsager menighedsråd om ændring af
indgangspartiet i Hodsager Kirke har Viborg
Stiftsøvrighed i første omgang kun
principgodkendt ændringen, da der mangles
uddybende oplysninger.

2018.02.19: Yderligere oplysninger fremsendt
via provstikontoret til Viborg Stiftsøvrighed.
Desuden har arkitekt Preben Munk taget
kontakt til Nationalmuseet.

Provstiudvalget orienteret.

29 Nøvling / udvidelse af Nøvling Kirke -
Viborg Stiftsøvrigheds endelige godkendelse
Sag: Nøvling kirke - tilbygning / renovering
(721) - Nøvling Sogn

Nøvling / udvidelse afNøvling Kirke - Viborg
IStittsøvngheds endelige godkendelse
2U18.U2.U6: Viborg IStittsøvnghed har
fremsendt sin endelige godkendelse af
istandsættelsen og om- og tilbygningen af
Nøvling Kirke med bemærkning om, at evt.
gravearbejde uden for huset sker i samarbejde
med Nationalmuseets kirkearkæologer.

Ifm. altertavlen har Nationalmuseet desuden
udtalt: "Den må ubetinget klassificeres som
meget bevaringsværdig, og Nationalmuseet kan
således ikke på nogen måde gå ind for, at den
kasseres, men vil tværtimod anbefale, at den
tildeles en mere central plads i Nøvling kirke."

Historik:
2016.12.20: Stiftsøvrigheden principgodkender
udvidelsen af kirken. En betingelse for endelig
godkendelse er udarbejdelsen af et nyt projekt
med indarbejdelse af diverse konsulenters
bemærkninger samt inddragelse af
Nationalmuseet ved gravearbejde uden for
huset.

2017.03.15: Stiftsøvrigheden fremsender atter
en principgodkendelse med følgende
kommentar: "Stiftsøvrighedenkan
principgodkende det fremsendte forprojekt,

Referat,27-02-2018

Provstiudvalget orienteret.

Genindvielse den 10. juni 2018.
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udarbejdet afMeedom - Bæch Arkitekter. Det
er en forudsætning, at;
- der udarbejdes en redegørelse for, om de
påtænkte murgennembrydninger af kirken
involverer udtagning af genanvendte romanske
granitkvadre fra den middelalderlige forgænger,
der blev nedrevet forud for nybyggeriet.
- der udarbejdes et detailprojekt, hvori
nationalmuseets bemærkninger er indarbejdet,
såfremt de berøres af ombygningen.
Detailprojektet fremsendes via provstiet til
Stiftsøvrighedens godkendelse."

Den 23. oktober 2017 fremsendte Nøvling
menighedsrådet via provstikontoret yderligere
tegninger og projektbeskrivelse ifm.
tilbygningen samt en beskrivelse af den
krævede genanvendelsen af sokkelsten til
Viborg Stiftsøvrighed.

30 PraktikpIads-AUB-ordning
Sag: Pmktikpladsordning - AUB (957)

Praktikplads-AUB-ordning
2U18.Ul.iy: Kort orientering ved provst Asger
Grove Korsholm om Praktikplads-AUB-
ordning, der trådte i kraft l. januar 2018

Ordningen vedrører antallet af elever, som
menighedsrådene skal ansætte. Hvis en
arbejdsplads ikke ansætter elever, skal der
betales et bidrag til Praktikplads-AUB.

Forventet udgift på ca. kr. 400,- for de
menighedsråd, som opfylder kravene for at tilbyde
en praktikplads, men som ikke opretter det.

31 Folkekirkens Familiestøtte (orientering)
Sag: Folkekirkens Familiestøtte (850)

Folkekirkens Familiestøtte (orientering)

Provstiudvalget orienteret.

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

Orienteringspunkter til PU-møder (Kirke til
Kirke - f^.<j)

Provstiudvalget orienteret.

Afbud fra: Alex Dahl Nielsen (Anne Marie Søe Nørgaard var til stede under pkt. 1-12)

Referat godkendt af: Kirsten Braad Thyssen, Asger Grove Korsholm, Knud Erik Hansen, Poul Nissen, Jens
Martin Christensen, Poul Bech, Ejvind Dahl
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