
Referat for: Herning Søndre Provstiudvalg

PU møde 20. juni 2016. Kl. 13.00
Mødested: Provstikontoret, Gl. Landevej 33, Herning

Mødepunkt Beslutning

1 Kølkær / Præstebolig
Sag: Ekstra bevilling 2016 (820)

Kølkær / Præstebolig
2016.06.13 Kølkær menighedsråd ansøger om
en ekstra bevilling på kr. 76.250,- til dækning
af udgifterne ved indvendig og udvendig
maling af Kølkær præstebolig i forbindelse med
præsteskifte.

Svarbrev af 11. november 2015 til Kølkær
menighedsråd vedr. udflytningssyn

Godkendt.

2 Revideret skitseforslag vedr. Herning
Kirkehus - Forslag E
Sag: Herning kirkehusbyggeri (596) -
Herning Sogn

Revideret skitseforslag vedr. Herning Kirkehus
- Forslag E
2016.06.13 Herning sogns menighedsråd
ønsker at drøfte projektet med provstiudvalget.
Mødet aftalt til torsdag den 23. juni kl. 13 på
Provstikontoret.
Der deltager 2 fra Herning menighedsråd.

Rådgivningsaftale fornyes + pris indtil nu

Projektoverslag
Tidsplan
P-pladser

Kirsten + Erik og Jens Martin deltager i mødet.

3 Præsteboligen H.C.Ørstedsvej  møde 2. juni
2016   (KBT mail til MR + cc. præst og
tillidsmand)
Sag: H.C. Ørsteds Vej 77, 7400 Herning (481)
- Fredens Sogn

Præsteboligen H.C.Ørstedsvej  møde 2. juni
2016   (KBT mail til MR + cc. præst og
tillidsmand)
2016.05.30   Møde 2. juni 2016 vedr.
præsteboligen H. C. Ørstedsvej 77, Herning.

Præsterepræsentanten kan ikke deltage i
behandlingen af punktet på
provstiudvalgsmødet jf. Menighedsrådsloven §
27. Præster kan ikke deltage i forhandling og
afstemning i sager, der vedrører præsteboliger
eller en anden præst i pastoratet.

Præsterepræsentant i provstiudvalget Alex Dahl
Nielsen forlod mødet under behandling af punktet.

PU beder F.Balles firma varetage opgaven.
Handleplan:
Rensning, opmagasinering, vurdering om boligen
er beboelig under renoveringen.
Projekt:
Udbedring af fugtskade, fjernelse af
skimmelsvamp.
Sendes i høring til præsten.
Det store projekt vælges jf. F.B. beskrivelse i begge
materialer, fordi fugtkilde skal fjernes. Der lukkes
af til kælder under renovering.
Præsten sorterer, efterfølgende renses og
opmagasineres (nu)
PU vurderer, at præstefamilien kan blive boende -
dog skal der findes kontor til præsten i dagtimerne.
Det anbefales at kontor bliver i kirken.
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Notat fra mødet 2. juni 2016 vedr.
H.C.Ørstedsvej
Afventer Fredens sogns menighedsråds
tilbagemelding.

Istandsættelse af præstebolig H. C. Ørstedsvej
77, Herning
2016.06.09 Fredens sogns menighedsråd
anmoder om bistand ved istandsættelse af
præsteboligen H. C. Ørstedsvej 77 i forbindelse
med konstateret fugt i kælderen og
skimmelsvamp i de opfugtede dele.

Mail til Finn Balle vedr. præsteboligen H.C.
Ørstedsvej 77, Herning
2016.06.09  Provstiets anmodning om Finn
Balles hjælp i den videre proces vedr.
præsteboligen H.C. Ørstedsvej 77 og
udfærdigelse af handleplan,
Rådgivningsaftale og handleplan bedes
indsendt senest 15. juni 2016.

Finn Balles notat vedr. præsteboligen H.C.
Ørstedsvej 77, Herning
2016.06.16 Finn Balles notat med
handlingsplan vedrørende præsteboligen H.C.
Ørstedsvej 77, Herning.

Obs:
Separering af regn- og spildevand
Økonomisk ramme - rådgivningsaftale.

Præsten kan søge ulempekompensation på
boligbidrag + el og varme.

4 Udtalelse fra kirkegårdskonsulenten vedr.
Arnborg-Anlæg af urnegrave-
Sag: Arnborg kirkegård - omlægning af
gravsteder (850) - Arnborg Sogn

Udtalelse fra kirkegårdskonsulenten vedr.
Arnborg-Anlæg af urnegrave-
2016.06.15 På provstiudvalgsmødet 7. juni
2016 blev det besluttet at godkende under
forudsætning af kirkegårdskonsulentens
godkendelse og småjusteringer.

Nu er udtalelsen fra kirkegårdskonsulent
Mogens B. Andersen modtaget og
nedenstående er hans anbefaling:

Det anbefales, at menighedsrådet nu anlægger 5
urnegrave D18-28 til D18-32 og at
menighedsrådet får et landskabsarkitektfirma til
at udarbejde en helhedsplan for resten af
kirkegården – i det mindste for den del, der
ligger adskilt fra kirkebygningen. Herved kan
sikres, at der bliver en bedre helhed for de
urnegrave, som kan anlægges som første etape i
en langsigtet plan for en fremtidig kirkegård.

Kirkegårdskonsulentens anbefaling følges.

Vedtagne ændringer indføjes i
kirkegårdsvedtægten, og brev sendes til berørte
gravstedsejere efter godkendelse af
reguleringsplan.

5 2016.06.13 Notat fra møde den 9.6.16 vedr. Assing menighedsråd ønsker nedrivning af
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kirketårnet
Sag: Assing Kirke, tårnet, fugearbejde (564) -
Assing Sogn
Assing menighedsråd har menighedsrådsmøde
torsdag den 16. juni 2016, hvor sagen
vedrørende Assing kirkes tårn vil blive
behandlet.

2016.06.13 Notat fra møde den 9.6.16 vedr.
kirketårnet
Afventer Assing menighedsråd.

2016.06.06: Assing Kirkes tårn - Redegørelse
fra K. Fuusgaard vedr. fakturabeløb

nuværende tårn og opførelse af nyt tårn.
Provstiudvalget anerkender, at det er en kompleks
sag - dog må provstiudvalget konstatere, at
provstiernes økonomiske situation gør, at det ikke
kan imødekommes.
Provstiudvalget anbefaler menighedsrådet
følgende:
En omfugning med længerevarende afdækning,
udtørring, udkradsning af fuger, borthugning af
indvendigt cementpuds, ventilering og udvendige
tagrender.
Da provstiudvalget ved, at det er en stor opgave
kan menighedsrådet bede provstiudvalget overtage
opgaven.

6 Renovering af præsteboligen i Skarrild
Sag: Skovvænget 19, Skarrild, 7400 Herning
(485) - Skarrild Sogn

Renovering af præsteboligen i Skarrild
2016.06.15 Skarrild menighedsråd har besluttet
at bevare deres gamle præstegård og ansøger
derfor om penge til en trinvis renovering.
Skarrild menighedsråd har indhentet rådgivning
fra Finn Balle.
Budget for renovering af kontor og ombygning
af bryggers/baggang kr. 542.188,-

(husk rådgivningsaftale ved igangsætning af
projekt)

2016.06.14 Budget vedr. renovering af
præstebolig

Renovering af kontor og ombygning af baggang
godkendes + trappe.
Kr. 600.000,- afsættes på budget 2017.

Menighedsrådet bør overveje fremtidig brug af
kælder eller sløjfning.

7 Behandling af budget 2017
Sag: Budget 2017 (827)
Som aftalt på budgetmødet sidste år udsendes
relevante kopier fra indsendte budgetbidrag
2017 -  kun vedrørende sogne med ønsker.
Se nederst på kopi-siderne, hvilket sogn det
vedrører.

Behandling af budget 2017
Behandling af menighedsrådenes indsendt
budgetbidrag for 2017

Materiale til brug ved behandling af budget
2017

Menighedsrådenes indsendte budgetbidrag vedr.
2017 behandlet.

8 Eventuelt
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Orientering

9 Udmelding af tal for pris- og lønudviklingen
til brug for budget 2017
Sag: Budget 2017 (827)

Udmelding af tal for pris- og lønudviklingen til
brug for budget 2017
2016.06.13  Fremskrivningsprocenterne angiver
den forventede udvikling i priserne,
og afspejler væksten i samfundet.
Øvrig drift: 0,6 %
Løn: 1,4 %
Anlæg: 2,4 %
Som året går øges forudsætningen for at
foretage et retvisende skøn, og
på baggrund heraf indarbejdes derfor en
niveaukorrektion der tager højde
for den faktiske udvikling. Det har vist sig at
det oprindelige skøn for
øvrig drift i 2016 var for højt, mens der ikke er
rettelser i forhold til løn.
Nedenstående niveaukorrektioner er derfor
indarbejdet i fremskrivningsprocenterne
for 2017.
Niveaukorrektionen for 2016 er:
Øvrig drift: -0,9 %
Løn: 0,0 %
Anlæg: 1,0 %

Provstiudvalget fastholder kirkeskatteprocenten, så
den holdes i ro.
Begrundet i
1) De store bygge- og anlægsopgaver.
2) De mange kirkelige aktiviteter og udbygning
heraf.

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.

PU orienteret

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

Orienteringspunkt til PU-møder  (
Skoletjenesten)

PU orienteret

Afbud fra Ejvind Dahl og Anne Marie S. Nørgaard

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