Referat for: Herning Søndre Provstiudvalg
PU møde 4. april 2017. Kl. 15.30
Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

Mødepunkt
1

Hedeager / Ekstra udgifter
Sag: Ekstra bevilling 2017 (890)

Beslutning
Bevilget kr. 41.000,-.

Hedeager / Ekstra udgifter
2017.03.20 Hedeager sogns menighedsråd
ansøger om en ekstra bevilling på kr. 41.346,88
til dækning af ekstra udgifter i forbindelse med
arbejder udført i og omkring tilbygningen til
Hedeagerkirken (provstikontoret). Arbejderne
burde have været en del af anlægsprojektet.
2

Rind-Kollund / Ekstra udgifter
Sag: Ekstra bevilling 2017 (890)

Afslag - klares ved brug af frie midler

Rind-Kollund / Ekstra udgifter
2017.03.27 Rind-Kollund menighedsråd
ansøger om en ekstra bevilling på kr. 8.606,- til
dækning af løn og feriepenge vedr. medhjælp i
december måned.
3

Ekstraordinært syn vedr. Sct. Johannes
kirke
Sag: Syn Sct. Johannes (549) - Sankt
Johannes Sogn

Punkt 1 Godkendt på budget 2018 kr. 70.000,Punkt 2 Godkendt på budget 2018 kr. 30.000,Punkt 3 Godkendt på budget 2018 kr. 35.000,Punkt 4 Godkendt på budget 2018 kr. 45.000,Punkt 6 Godkendt på budget 2018 kr. 38.000,Punkt 7 Godkendt på budget 2018 kr. 30.000,-

Ekstraordinært syn vedr. Sct. Johannes kirke
2017.03.27 Notat fra Finn Balle vedr. punkter
på synsrapporten.
1+2) Rummene fremstår slidte og trænger til
renovering
3) Tavlen er lovlig, men skal
suppleres/ombygges i forbindelse med nye
installationer ved renoveringen.
4) Undertag på kirkens nordlige nederste
tagflade bemærket i præsynsrapporten i 2015.
Det er ikke hele kirkens tag men kun mod det
afskærmede tagrum mod nord.Ved etablering af
undertag skal der sikres tilstrækkelig ventilation
over undertaget og at afvanding af undertaget
kan ledes til tagrende.
6) Følger af menighedsrådets drøftelser
omkring anvendelsen af tårnet.
7) Følger af udarbejdet
energimærkningsrapport.
Vedr. Skt Johannes:
Referat,04-04-2017
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Mødepunkt

Beslutning

1) Køkken og toiletter – renovering og nyt
inventar kr. 70.000,00
2) køkken, sakristi, kontor – ny gulvbelægning
kr. 30.000,00
3) teknikrum – ny eltavle kr. 35.000,00
4) Tagrum over nordsideskib – undertag
mellem spær kr. 45.000,00
6) trapperum – forhøjelse og udbedring af værn
iht myndighedskrav kr. 38.000,00
7) loftsrum – efterisolering af skråvægge og
ydermur kr. 30.000,00
2017.03.14 KBT mail til Finn Balle
vedr.ekstraordinært syn pga. punkter på
synsrapporten
2017.03.21 Svarbrev syn 2017 - Sct. Johannes
sogn

4

Ekstraordinært syn vedr. Rind kirke
Sag: Syn Rind og Kollund (545) - Rind Sogn
Ekstraordinært syn vedr. Rind kirke
2017.03.27 Notat fra Finn Balle vedr. punkter
på synsrapporten.
Det bør overvejes at lægge taget om og sikre
befæstelsen med nye rustfri/syrefaste skruer
Vedr. Rind kirke:
1) tag på dåbsværelse (”bæverhaler”) udskiftes
kr. 200.000,00
2) granitvandrender ved våbenhus kr. 25.000,00

Punkt 1 Godkendt på budget 2018 kr. 200.000,(anlæg)
Punkt 3 (der skulle have stået punkt 3 i teksten i
stedet for 2 ud for granitvandrender) Godkendt på
budget 2018 kr. 25.000,-

2017.03.14 KBT mail til Finn Balle vedr.
ekstraordinært syn pga. punkter i synsrapporten
2017.03.21 Svarbrev syn 2017 - Rind-Kollund

5

Syn Fasterholt 2017
Sag: Syn Fasterholt (746) - Fasterholt Sogn
Syn Fasterholt 2017
2017.03.07 Syn Fasterholt 2017.
Kirkegården:
1) Udskiftning af hække og sætning af
granitkant kr. 111.000,- i 2018.
Sognegård:
2) Varmepumpe iht. tilbud kr. 55.820,- i 2018.

Punkt 1 Afventer besøg af kirkegårdskonsulent på
rundturen 18. maj 2017.
Punkt 2 Godkendt på budget 2018 kr. 56.000,(Tilbuddet fra HB Connection A/S, Aulum)
Vedr. kirken: Tages op i forbindelse med
tagudskiftningen - sat på langtidsplanen til 2020.
Menighedsrådet opfordres til at kontakte
varmekonsulent for energigennemgang af kirken.

I alt kr. 166.820,Referat,04-04-2017
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Mødepunkt

Beslutning

Fasterholt menighedsråd har indhentet 2 tilbud
vedr. reducering af varmeudgifter i Fasterholt
kirke.
1) Tilbud på komplet anlæg med tilhørende
rådgivning kr. 122.808,75
2) Tilbud på 2 stk varmepumper kr. 46.250,PU møde 14. marts 2017 - Syn Fasterholt
2017.03.14 Besluttet at provsten besigtiger.
Notat fra møde 280317
Se vedhæftede notat.
6

Orientering om nyt tillæg til Herning
Kommuneplan (tillæg nr. 7) Erhvervsområde syd for Ejstrupvej i
Fasterholt
Sag: Tillæg til Herning Kommuneplan (tillæg
nr. 7) - Erhvervsområde syd for Ejstrupvej i
Fasterholt (913)

Provstiudvalget har ingen bemærkninger.

Orientering om nyt tillæg til Herning
Kommuneplan (tillæg nr. 7) - Erhvervsområde
syd for Ejstrupvej i Fasterholt
2017.03.20 Tillæg nr. 7 til kommuneplan
Herning Kommune - Erhvervsområde syd for
Ejstrupvej i Fasterholt.
Stiftet skriver:
Tillægget er udarbejdet for at give en
eksisterende virksomhed mulighed for at
udvide deres aktiviteter, men samtidig sikre, at
den eksisterende forsyningsvej ikke belastes
yderligere.
Rammen udvides mod øst, og giver også
mulighed for etablering af en mere direkte
forsyningsvej mellem Ejstrupvej og
virksomheden.
Stiftet har ikke umiddelbart bemærkninger til
plantillægget.
Udvidelsen sker mod øst, hvilket er væk fra
Fasterholt Kirke – og der vil ikke ske en øgning
i trafikken på den eksisterende vej, da der netop
skal anlægges en ny, mere direkte
forsyningsvej.
Alt i alt vurderes det, at forslaget ikke vil
påvirke kirken eller dennes omgivelser
væsentligt.
Stiftet hører dog meget gerne, såfremt
menighedsråd og provstiudvalg har
bemærkninger ud fra lokalkendskabet for
området.
Af hensyn til fristerne for sagsbehandlingen
udbedes eventuelle bemærkninger hurtigst
muligt.
Referat,04-04-2017
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Mødepunkt

7

Anmodning fra Sdr. Felding vedr.
anvendelse af ydede rente- og afdragsbeløb
Sag: Sdr. Felding / Brug af rente- og
afdragsbeløb til finansiering af Sognehus
(917) - Sønder Felding Sogn

Beslutning

Godkendt.

Anmodning fra Sdr. Felding vedr. anvendelse
af ydede rente- og afdragsbeløb
2017.03.28 Sdr. Felding menighedsråd
anmoder om, at kr. 205.256 der er udbetalt for
meget til afdrag via anlægsbevilling og kr.
63.113 der er udbetalt for meget i
driftsbevilling til renter til stiftslån, i alt
268.369 må anvendes til delvis restfinansiering
af Sognehuset.
8

Omlægning af Kølkær kirkegård
Sag: Kølkær kirkegård - Omlægning af
gravområder, Placering af gravminder (891) Kølkær Sogn

Godkendt.

Omlægning af Kølkær kirkegård
2017.03.23 Kølkær menighedsråd ansøger om
omlægning af Kølkær kirkegård og ændring i
kirkegårdsvedtægt.
Vedlagt fremsendes kirkegårdskort, tekst til §31
i kirkegårdsvedtægten + rapport udarbejdet af
kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen.

9

Provstiets og stiftes vurdering af indhentede
tilbud på 3 vinduer til Assing Kirke
Sag: Assing Kirke (vinduer) (915) - Assing
Sogn

Assing menighedsråd har valgt tilbuddet fra Kerne
Huse Aps.
Sagen fremsendes til Stiftet til godkendelse.

Provstiets og stiftes vurdering af indhentede
tilbud på 3 vinduer til Assing Kirke
2017.03.24 Assing menighedsråd anmoder om
godkendelse af tilbud på udskiftning af 3
vinduer i kirken.
På budget 2017 er der bevilget på syn kr.
95.000,- til arbejdet.
10

Urnegravsteder - Sdr. Felding kirkegård
Sag: Sdr. Felding kirkegård - Urnegravsteder
(914) - Sønder Felding Sogn

Referat,04-04-2017

Afventer besøg af kirkegårdskonsulent på
rundturen den 18. maj 2017
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Mødepunkt

Beslutning

Urnegravsteder - Sdr. Felding kirkegård
2017.03.21 Sdr Felding menighedsråd
fremsender plan vedrørende anlæggelse af nye
urnegravsteder, idet kirkegården ikke har så
mange ledige tilbage.
Menighedrådet ansøger om tilladelse til at
påbegynde arbejdet, når graveren har tid, men
ansøger ikke om penge til anlæggelsen, da
arbejdet indpasses i den daglige drift.
2017.03.21 Udvidelsesplan for urneafdeling
Sdr. Felding kirkegård

11

Ansøgning om midler til ansættelse af fælles
sognemedhjælper
Sag: Sognemedhjælper til Skarrild-KarstoftIlderhede (6 timer ugentlig) (918)

Klares for egne midler nu og fremover.
Samarbejdsaftale skal udfærdiges evt. i samarbejde
med HR-konsulent Kirsten Lund.

Ansøgning om midler til ansættelse af fælles
sognemedhjælper
2017.03.29 Skarrild-Karstoft-Ilderhede
menighedsråd påtænker i fællesskab at ansætte
en sognemedhjælper 6 timer ugentlig.
Ansættelse sker ved Skarrild sogns
menighedsråd.
Udkast til stillingsopslag vedlagt
2017.03.29 Stillingsopslag sognemedhjælper
Skarilld - foreløbig form

12

Regnskab for PYM 2016
Sag: Folkekirkens mission (Kirke til Kirke PYM ) (552)

Godkendt.

Regnskab for PYM 2016
2017.03.29 Regnskab for PYM 2016 revideret.
13

Stiftsmenighedsrådsstævne 20. maj 2017
Sag: Provstiudvalget (471)

Erik - 2
Poul - 1
Jens Martin - 2

Stiftsmenighedsrådsstævne 20. maj 2017
Indbydelse til Landemodegudstjeneste med
provstekreering samt
Stiftsmenighedsrådsstævne lørdag den 20. maj
2017.
Samlet tilmelding fra provstiudvalget + betaling
skal indsendes til Stiftet.

Referat,04-04-2017

Side: 5

Mødepunkt
14

Beslutning

Eventuelt

Referat,04-04-2017
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Orientering
15

Kirkeministeriet udmelder først tal for prisog lønfremskrivning ultimo maj 2017
Sag: Budget 2018 (882)

PU orienteret

Kirkeministeriet udmelder først tal for pris- og
lønfremskrivning ultimo maj 2017
2017.03.09 Finansministeriet har valgt ikke at
udmelde tal for pris- og lønfremskrivning og
derfor kan Kirkeministeriet heller ikke melde
noget ud.
Kirkeministeriet meddeler:
I forhold til provstiernes udmelding af
foreløbige driftsrammer for 2018 til
menighedsrådene, kan provstiudvalget vælge
ikke at foretage en fremskrivning. Alternativt
kan provstiudvalget selv foretage et skøn over
udviklingen.
16

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

PU orienteret

Orienteringspunkter vedr. HR-arbejdet i
Herning Nordre og Herning Søndre Provstier
Orientering om arbejdet.
17

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

PU orienteret

Orienteringspunkt til PU-møder (
Skoletjenesten)

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

Referat,04-04-2017
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