Referat for: Herning Nordre Provstiudvalg
PU møde 6. september 2016. Kl. 15.30
Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

Mødepunkt
1

Nøvling / Tilbygning til Nøvling Kirke - valg
af arkitekt
Sag: Nøvling kirke - tilbygning (721) Nøvling Sogn

Beslutning
Provstiudvalget videresender ansøgningen til
Viborg Stiftsøvrighed med anbefaling om
godkendelse.

Nøvling / Tilbygning til Nøvling Kirke - valg af
arkitekt
2016.09.01: Nøvling menighedsråd har på et
menighedsrådsmøde 30. august valgt forslaget
fra Meedom-Bæch Arkitekter MAA ifm.
tilbygningen til Nøvling Kirke.
Overslagsbudgettet for det valgte forslag: Kr.
4.981.250,På PU-mødet den 8. december 2015 blev der
bevilget kr. 5.300.000,- til tilbygningen.
Skitseforslag og detaljeret overslagsbudget fra
Meedom-Bæch vedlagt.
Begrundet indstilling samt menighedsrådets
godkendelse vedlagt.

2016.08.31: Valgt skitseforslag fra arkitekt Nøvling Kirke
2016.08.30: Detaljeret overslagsbudget
Meedom-Bæch
2016.08.28: Overslagsbudgetter fra alle tre
arkitekter

2

Timring / Indflytningssyn Timring
præstebolig
Sag: Præstegårdsvej 2, Timring (593) Timring Sogn

Taget til efterretning.
Når aftale om præstens afregning for vand, varme
og el foreligger, skal denne indsendes til
provstikontoret.

Timring / indflytningssyn Timring præstebolig
2016.08.31: Indflytningssyn i Timring
præstebolig.
1) Røgalarmer: Gl. batterirøgalarmer skal
udskiftes og etableres som intergreret del af
stue og 1. sal. Alle skal være koblet på 230V.
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Mødepunkt

Beslutning

Alle skal korrespondere. Udbedres straks. Finn
Balle kontakter Brejning El.
2) Dørstop på privat gæstetoilet. Udbedres
straks. Menighedsrådets ansvar.
3) Klink ved bagdør skiftes. Udbedres straks.
Menighedsrådets ansvar.
4) VVS: Håndbruser i badeværelse i stueplan.
Pakning og si ved håndvask 1. sal. Udbedres
straks. Menighedsrådets ansvar.
5) Fryser fra 1997. Renoveringsbudget tillod
ikke udskiftning nu. Udskiftes i 2017 ifm. alm.
vedligehold på drift.
Præsteboligens vedligeholdelsesstand: Fin
nyistandsat
Inventarliste forelagt. Kendte anskaffelsesårstal
bør påføres. Inventarlisten dateres.
Aftale om have: 1930 kvm. have.
Menighedsrådet passer den. Hvis præsten
senere anlægger bed eller køkkenhave, skal
præsten passe det. Påtænkte ændringer skal
forelægges menighedsrådet.
Alle nøgler afleveret til præsten.
Valg af ordning ifm. vand, el og varme
afklares.
Der anskaffes 240 l. spand til dagrenovation.
3

Simmelkær / Legeplads ved kirkehuset i
Simmelkær
Sag: Simmelkær - kirkehus (860) - Simmelkær
Sogn
Simmelkær / Legeplads ved kirkehuset i
Simmelkær
2016.08.30: Simmelkær Gymnastik- &
Idrætsforening og Simmelkær menighedsråd
har aftalt, at gymnastikforeningen kan anvende
et areal ved kirkehuset til en legeplads for
børnene i byen.

Aftalen sendes til gennemlæsning ved stiftets jurist.
Følgende skal afklares:
- skal der betales leje?
- skal ordet "sikkerhedsgodkendelse" specifikt stå i
aftalen?
- hvem sørger for reetablering fx ved foreningens
ophør?
- hvem dækker ved skade på kirkehuset?

Menighedsrådet ønsker provstiudvalgets
godkendelse af vedlagte aftale.

4

Eventuelt
Sag: Provstiudvalget (469)

Provstikontoret tilbyder menighedsrådene at
deltage i fælles udbud ifm. energimærkning i
efteråret 2016.

Eventuelt

Visionsdag den 1. oktober ifm. Danske Kirkedage:
Invitation sendes til provstiudvalget.
Ny ansøgning ifm. omlægning af Haderup
kirkegård videresendt til kirkegårdskonsulent.
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Mødepunkt

Beslutning

Herning kirkegårde - biskoppen er enig i provstiets
afgørelse i sag om klage ifm. afregning ved tamilsk
bisættelse
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Orientering
5

Aulum / retssag ifm. nedlæggelse af gravsted
Sag: Aulum kirkegård (701) - Aulum Sogn

Provstiudvalget orienteret.

Aulum / retssag ifm. nedlæggelse af gravsted
2016.08.31. Til orientering: I byretten blev
Aulum menighedsråd 2. august 2016 dømt til at
bortfæste et nedlagt gravsted til en person, som
ikke stod som indehaver af gravstedet.
Kirkeministeriet ikke er vendt tilbage med
besked om, at sagen skal ankes, og dommen
står ved magt. Aulum menighedsråd skal betale
i alt kr. 55.035,- i sagsomkostninger.
6

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

FKG - ca. ½ af sognene deltog i udgivelse af
valgblad
FKG - budget 2017 udarbejdet ud fra tilskud fra PU
på kr. 360.000,-

Orienteringspunkter til PU-møder (Kirke til
Kirke - FKG)

Afbud fra: Ejvind Dahl
Godkendt af: Kirsten Braad Thyssen, Asger Grove Korsholm, Jens Martin Christensen, Erik Ove Nielsen,
Poul Bech, Anne Marie Søe Nørgaard, Jørgen Andersen, Alex Dahl Nielsen
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