Referat
Herning Nordre Provsti – Møder

PU-møde 28. juni 2021 kl. 8.00 - d. 28-06-2021 kl. 08:00 til 12:00
Deltagere: Kirsten Braad Thyssen, Carsten Hoffmann, Poul Rosenvinge Nissen, Knud Erik Lundtofte Hansen,
Ejvind Dahl, Jens Martin Christensen
Afbud: Alex Dahl Nielsen, Poul Ole Højgaard Bech, Anne Marie Søe Nørgaard

Mødepunkt

Referat

1 - Tjørring MR - 5% ansøgning om ny motorbør til
kirkegården (beslutningspunkt)

PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 177.840 til
indkøb af ny motorbør til kirkegården.

Tjørring MR har indsendt 5% ansøgning på kr.
220.000 inkl. moms til indkøb af ny motorbør til
kirkegården.
Tjørring MR har tidligere fået bevilliget kr. 25.000 på
budget 2021 til en rive til den gamle motorbør. Der
er rive med i prisen på den nye motorbør, dermed
kan prisen reduceres med kr. 25.000.
Kirkegårdens momsprocent er 39%.
Provstikontoret har lavet en udregning med den
variable momsprocent på 39%, hvor det viser sig at
beløbet for motorbøren bliver kr. 202.840 inkl.
moms, hvor der fratrækkes kr. 25.000 til tidligere
bevilget rive.
Ny motorbør kr. 220.000
Variabel moms kr. -17.160
Rive tidl. bev. kr. -25.000
I alt ny motorbør kr. 177.840

Sager:
Ansøgning 5% midler - Tjørring - Motorbør til
kirkegården - Herning Nordre (2021 - 16447)
Bilag:
Aktdokument, 290521_Ansøgning til 5%puljen

2 - Studsgård MR - 5% ansøgning til rep. af fuge på

PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 37.105,18

kirkedige mv. (beslutningspunkt)

til reparation af fuge på kirkedige, ny låge samt
reparation af dør i redskabsrum.

Studsgård MR har indsendt 5% ansøgning på kr.
37.105,18 til reparation af fuge på kirkedige, ny låge
samt reparation af dør i redskabsrum.
Trælåge i kirkedige fra kirkehus til kirkegård er skiftet
til låge som de andre i kirkediget. Trælåge var i
stykker, hvilket er bemærket af Finn Balle til
provstesyn i 2019.
Der er taget højde for kirkekassens variable
momsprocent på 34%.
På mødet den 16. marts har PU besluttet at MR skal
bruge kr. 10.000 "andet indlån med rente" i Viborg
Stift. Denne beslutning annulleres.

Sager:
Ansøgning 5% - Studsgård - Reparation af kirkedige,
ny låge samt reparation af dør i redskabsrum Herning Nordre (2021 - 16913)
Bilag:
5% ansøgning - Studsgård

3 - Vinding MR - 5% ansøgning til merudgift for
renovering af vandledning (beslutningspunkt)

PU godkender en 5% bevilling på kr. 13.945 til
ekstraudgift på nye vandrør og vandposter på
kirkegården.

Vinding MR har indsendt 5% ansøgning på kr. 22.500
inkl. moms til renovering af vandledning på
Finansiering:
kirkegården.
Givet på budget 2021 kr. 125.000
Vinding MR har fået kr. 125.000 til nye vandrør og
5% ansøgning
kr. 22.500
vandposter pga. meget lavt tryk i eksisterende rør på Variabel moms
kr. -8.555
budget 2021.
I alt
kr. 138.945
Tidl. på budget 2021 kr.-125.000
Den samlede udgift bliver kr. 147.500 efter tilbud.
5% bevilling
kr. 13.945
Kirkegårdens variable momsprocent er 29%.
Provstikontoret har lavet en beregning på den
variable momsprocent.
Den variable momsprocent udgør kr. 8.555 på hele
beløbet, som fratrækkes det ansøgte beløb.
Beløbet bliver herefter kr. 147.500-8.555= kr.
138.945

Sager:
Ansøgning 5% midler - Vinding - Renovering af
vandledning - Herning Nordre (2021 - 18795)
Bilag:
5 % ansøgning vandledning

4 - Vinding MR - 5% ansøgning til renovering/sikring PU har godkendt en 5% bevilling på op til kr. 57.168
af containerplads (beslutningspunkt)
til renovering/sikring af containerplads.
Vinding MR har indsendt 5% ansøgning på kr. 60.687 PU har besluttet at tilbagetrække den tidligere
til renovering/sikring af containerplads.
bevilling på kr. 40.000 på budget 2022.
Vinding MR har tidligere søgt om kr. 40.000 på
budget 2022, som de ønsker at trække tilbage.
Der er risiko for styrt ved containeren og det ikke
duer at vente til 2022, derfor søges der om 5%
midler.
Prisen er steget lidt i forhold til hvad der først var
oplyst.
Provstikontoret har lavet en beregning på den
variable momsprocent på 29%.
Den variable momsprocent udgør kr. 3.519 på hele
beløbet, som fratrækkes det ansøgte beløb.
Beløbet bliver herefter kr. 60.687-3.519= kr. 57.168.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Vinding - Renovering/sikring
af containerplads - Herning Nordre (2021 - 18792)
Bilag:
5% ansøgning MR containersikring

5 - Vildbjerg MR - ansøgning om opnormering af
kirketjener (beslutningspunkt)

PU godkender MR ansøgning om opnormering af
kirketjenerstillingen med 17 timer pr. uge.

Vildbjerg MR har indsendt ansøgning om
opnormering af kirketjenerstillingen med 17
timer/uge. Der er lavet en opmåling som viser,
at kirketjenerstillingen mangler 17 timer pr. uge i
forhold til opmålingen.

PU godkender den ekstra lønudgift på kr. 167.960 til
kirketjenerstillingen fra budget 2022 og fremefter.

Der ønskes opslået en kirketjenerstilling på 22 timer.
De 22 timer er sammensat af de 17 timer/uge fra
den nye opmåling og 5 timer fra en
kirketjenerafløser.
Der søges derfor om kr. 167.960 fra 1. januar 2022 og

fremefter til dækning af lønudgift.

Sager:
Budget 2022 - Vildbjerg - Herning Nordre (2021 10598)
Budget 2022 - Vildbjerg - Herning Nordre (2021 10598)
Budget 2022 - Vildbjerg - Herning Nordre (2021 10598)
Budget 2022 - Vildbjerg - Herning Nordre (2021 10598)
Bilag:
Ansøgning fra Vildbjerg, Aktdokument, Opmåling
den 12. maj 2021,
Beregningsskema_Kirketjener_2010

6 - Hodsager MR - ansøgning om flytning af midler
fra anlæg til drift (beslutningspunkt)

PU godkender overførsel af kr. 72.575 fra anlæg til
drift.

Hodsager MR har indsendt ansøgning om at flytte kr. Første skridt i den videre proces er, at Hodsager MR
72.575 fra anlæg til drift. Pengene ønskes brugt til
tager kontakt til Nationalmuseets kalkningstjeneste
indvendig kalkning af kirken.
for udarbejdelse af besigtigelsesrapport.
Pengene var øremærket på anlæg til
parkeringsplads. Menighedsrådet oplyser, at man er
tilfreds med parkeringspladsen i dens nuværende
udformning. Menighedsrådet ønsker at pengene
overføres til drift og bruges til kalkning af kirken.

Sager:
Ansøgning - Hodsager- Overførsel af midler fra
anlæg til drift - Herning Nordre (2021 - 15673)
Bilag:
Aktdokument

7 - Vildbjerg MR - ansøgning om fældning af træ
(beslutningspunkt)
Vildbjerg MR har indsendt ansøgning om lov til at
fælde et stort hestekastanjetræ, som står ved skel
mod nord bag kirken.
Begrundelsen er, at træet deler sig i 2 store stammer
og det ser ud til at revnen bliver større år for år. MR
har haft en anlægsgartner til at se på træet og han
kalder det for et farligt træ. Hvis det revner, vil den
ene stamme kunne ramme beboelsesejendom, som
ligger i Bredgade.

PU godkender fældning af det omtalte træ på
Vildbjerg kirkegård.

Desuden har naboen til træet klaget over, at træet
rækker langt ind over skellet og tager alt sollys.
Vildbjerg MR har besigtiget træet og har enstemmigt
besluttet at søge om lov til at fælde træet.

Sager:
Kirkegård - Vildbjerg - Fældning af træ - Herning
Nordre (2021 - 18156)
Bilag:
Aktdokument, 20210614_113422,
20210614_113250, 20210614_113132

8 - Vildbjerg MR - honorar til
menighedsrådsmedlemmer (beslutningpunkt)

PU godkender at MR-formand samt kontaktperson
for Vildbjerg MR modtager honorar udregnet efter
model 2 med et årligt honorar på kr. 12.000 til dem
Vildbjerg MR har besluttet, at MR-formand og
hver.
kontaktperson skal modtage honorar beregnet ud
Derudover modtager kirkeværge og
fra gældende lønblad fra november 2020 - model 2. kasserer skattefri godtgørelse på kr. 3.850 pr.
Dette medfører et årligt honorar på kr. 12.000 til
person(kontorhold og telefon).
henholdsvis MR-formand og kontaktperson - samlet
udgift kr. 24.000.
Derudover skal kirkeværge og kasserer modtage
skattefri godtgørelse (kontorhold og telefon).
Vildbjerg MR søger om PU´s godkendelse af
ovenstående.

Sager:
Menighedsråd - Vildbjerg 2021 - Honorar til
formand, kontaktperson, kirkeværge og kasser til
godkendelse i PU - Herning Nordre (2021 - 15313)
Bilag:
Honorar Menighedsrådsmedlemmer 2021

9 - Timring-Tiphede MR - ansøgning om
opnormering af organist (beslutningspunkt)

PU godkender en opnormering på 150 timer á kr.
196,63 = kr. 29.500.

Timring-Tiphede MR har indsendt ansøgning om
opnormering af organisttimer. MR ønsker at ansætte
en organistafløser på 150 timer årligt, da de gerne vil
tilbyde aftensang, lovsangs- og musikgudstjenester.
Dette beløber sig til kr. 50.000.

Det samlede timetal for organister ved TimringTiphede kirke er herefter:
Organist 1 200 timer
Organist 2 192 timer
Opnormering 150 timer
I alt
542 timer

I Timring by er der et voksendes samarbejde mellem
foreninger og kirkeliv, og derfor vil MR være særlig

opmærksomme på, hvordan de kan bidrage med
musik og aktivitet i kirken.

Sager:
Opnormering 2021 - Timring-Tiphede - Organistvikar
- Herning Nordre (2021 - 18174)
Opnormering 2021 - Timring-Tiphede - Organistvikar
- Herning Nordre (2021 - 18174)
Budget 2022 - Timring-Tiphede - Herning Nordre
(2021 - 4117)
Bilag:
Opnormering af organist. Timring-Tiphede,
Aktdokument, TELEFONnotat budgetønske ekstra
organist timer fra budget 2022

10 - Sunds MR - ansøgning om opnormering af
PU godkender en opnormering af
graver- og kirketjenerfunktionen (beslutningspunkt) gravermedhjælperstillingen på 200 timer á kr. 200 =
kr. 40.000.
Sunds MR har indsendt ansøgning om opnormering Beløbet fratrækkes det indsendte budgetønske på
af graver- og kirketjenerfunktion med kr. 150.000 til ekstern vinduespudsning kr. 15.000, hvorefter det
ansættelse af en gartnerelev.
endelige beløb bliver kr. 25.000
Der er vedlagt arbejdsbilag

Sager:
Opnormering 2021 - Sunds - Graver- og
kirketjenerfunktionen - Herning Nordre (2021 18169)
Opnormering 2021 - Sunds - Graver- og
kirketjenerfunktionen - Herning Nordre (2021 18169)
Opnormering 2021 - Sunds - Graver- og
kirketjenerfunktionen - Herning Nordre (2021 18169)
Opnormering 2021 - Sunds - Graver- og
kirketjenerfunktionen - Herning Nordre (2021 18169)

Herefter er det samlede timetal på Sunds kirkegård:
Graver:
1924 timer
Gravermedhjælper 1
1419 timer
Gravermedhjælper 2
1716 timer
Gravermedhjælper 3
1924 timer
I alt:
6.983 timer
Derudover afsat til vikar dækning
150 timer
I alt
7.133 timer
Opnormering
200 timer
I alt:
7.333 timer

Bilag:
Ønske om opnormering af Sunds KG, Notat
timebehov på kirkegåden, Kirkegårdsopmåling
Sunds, Sunds 2011, Arbejdsbilag til Sunds MR
28.06.2021

11 - Aulum MR - opdatering af kirkegårdsvedtægt
(beslutningspunkt)
Aulum MR har indsendt tilrettet kirkegårdsvedtægt

PU godkender Aulum MR indsendte
kirkegårdsvedtægt.

for Aulum Kirkegård.
Ændringen består i §11, hvor der er tilføjet pkt. 4 og
pkt. 5.
Punkterne omhandler hvad der skal ske hvis
gravstedet ønskes forlænget eller hvis
kirkegårdslederen ikke får svar på sin henvendelse.

Sager:
Vedtægt - Aulum - Ændring af/tillæg til
kirkegårdsvedtægt - Herning Nordre (2021 - 11395)
Bilag:
Aktdokument, Vedtægter 15-6-2021

12 - Hodsager MR - udvidelse af
materialeplade/plansiloer (beslutningspunkt)

PU godkender MR indsendte projekt vedrørende
udvidelse af jordsiloer.

Hodsager MR har indsendt ansøgning om udvidelse PU godkender kr. 40.000 som en anlægsbevilling på
af jordsiloer. Kirkediget ødelægges på sigt i
budget 2022.
jordsiloernes nuværende form.
MR ønsker at udvide jordsiloerne, så arbejdsmiljøet
forbedres og den fremtidige brug af maskiner sikres.
Plansiloerne var på syn 2021 hvor PU besluttede
brug af egne midler.
Efter modtagelse af årsregnskab 2020, blev det
besluttet, at de i stedet søger om beløbet på budget
2022.

Sager:
Byggesag - Hodsager Sogn og Kirkegårde - Hodsager
Sogns Menighedsråd - Udvidelse af plansiloer (2021 18371)
Bilag:
Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening

13 - Feldborg MR - renovering af facader på
Feldborg Kirke (beslutningspunkt)

PU godkender, at MR må bruge indestående i Viborg
Stift "andet indlån med rente" kr. 49.611 samt
"salgssum" kr. 77.491 på projektet.

Feldborg MR har indsendt ansøgning om renovering
af facader på Feldborg Kirke.
PU videresender projektet til Viborg Stift med
Efter renoveringen på Feldborg Kirke i 2012, er der anbefaling.
opstået revnedannelser i facaderne grundet

dilitation. Disse revner skæmmer kirkens udtryk og
derfor ønsker Feldborg MR at få dette udbedret.
Forventet samlet pris kr. 121.500 inkl. moms.
Feldborg MR ønsker at bruge indestående i Viborg
Stift, "andet indlån med rente" kr. 49.611 samt
"salgssum" kr. 77.491 på projektet.

Sager:
Byggesag - Feldborg Kirke - Feldborg Sogns
Menighedsråd - Renovering af facader på Kirken
(2021 - 18494)
Bilag:
Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening

14 - Vinding og Vind MR - brev vedr. Vinding
præstebolig (beslutningspunkt)

PU tager Vind og Vinding MR fælles beslutning til
efterretning.

Vinding og Vind MR har indsendt brev vedr.
præsteboligen beliggende Præstevejen 5, 7550
Sørvad.
Vinding og Vind MR har afholdt fællesmøde og i den
forbindelse enstemmigt vedtaget, at de ønsker at
opføre en ny præstebolig på nuværende matrikkel,
nedrive den eksisterende præstebolig, men
bibeholde nuværende tjenestelokaler
(præstekontor, konfirmandlokale, lille køkken og
toilet).

PU beslutter at pengene fremskyndes fra
Langtidsplan 2024 til budget 2022 pga.
konstateringen af skimmel i eksisterende
præstebolig.

Menighedsrådene ønsker at PU ser på det tidligere
afsatte beløb på kr. 3.000.000 på Langtidsplan 2024,
da der er sket store prisstigninger på materialer.
Beløbet på Langtidsplanen blev i sin tid sat af til
renovering af boligen.
Der er vedlagt arbejdsbilag.

Sager:
Tjenestebolig - Vinding og Vind, Præstevejen 5,
Sørvad - Nybygning på eks. grund - Herning Nordre
(2021 - 16885)
Tjenestebolig - Vinding og Vind, Præstevejen 5,
Sørvad - Undersøgelse skimmel - Herning Nordre

PU godkender en økonomiske ramme for Vinding
præstebolig bliver kr. 4.500.000 alt inkl. ud fra
erfaring med lignende projekter i provstierne.

(2018 - 8262)
Tjenestebolig - Vinding og Vind, Præstevejen 5,
Sørvad - Nybygning på eks. grund - Herning Nordre
(2021 - 16885)
Tjenestebolig - Vinding og Vind, Præstevejen 5,
Sørvad - Undersøgelse skimmel - Herning Nordre
(2018 - 8262)
Tjenestebolig - Vinding og Vind, Præstevejen 5,
Sørvad - Undersøgelse skimmel - Herning Nordre
(2018 - 8262)
Bilag:
brev til provsti - ny præstegård 2021, 9829421_Præstevejen 5, Sørvad, Arbejdsbilag Vind og
Vinding MR vedr. præstebolig, Svarbrev Vind og
Vinding, Referat fra møde med Vind og Vinding MR,
29.04.2021 Præstevejen 5, 7550 Sørvad

15 - Vind MR - nedlægning af gravsteder i fbm.
omlægning af flisegang (beslutningspunkt)

PU godkender ansøgningen om lukning af
begravelsespladserne 257 til 267 i afd. E samt
pladserne 345 til 360 i afd. C.

Vind MR har indsendt ansøgning om lukning af
gravsteder i fbm. omlægning af flisegang. MR ønsker Der skal udarbejdes et tillæg til kirkegårdsvedtægten
at friholde gravstederne 257 til 267 afd. E, da der
omhandlende de ovennævnte pladser, som skal
etableres flisegang til toilet. Endvidere ansøges om indsendes til godkendelse i provstiudvalget.
lukning af gravstederne 345 til 360 afd. C, hvor stien
udvides for at få plads til kørsel med ligvogn og
graverens arbejdsmaskiner.

Sager:
Kirkegård - Vind - Lukning af gravpladser - Herning
Nordre (2021 - 19137)
Bilag:
Aktdokument, IMG-8293

16 - Vind MR - ansøgning om godkendelse af projetk PU godkender det indsendte projekt om udvidelse af
for udvidelse af sti på kirkegården
sti på kirkegården.
(beslutningspunkt)
PU godkender kr. 265.000 som en anlægsbevilling på
Vind MR søger om godkendelse af projekt for
budget 2022.
udvidelse af sti på kirkegården til kirkens
indgang, hvor stien er for smal til ligvogn, samt til
toiletbygning, hvor stien er for smal til kørestol.
Vind MR søger om kr. 265.437,50 på budget 2022.

Sager:
Byggesag - Vind - Indgangsparti -

Flytning,/genopbygning af søjler og udvidelse af
gangsti - Herning Nordre (2019 - 12894)
Bilag:
Aktdokument, 2021-06-20 21-10, Vind kirke 2021

17 - Eventuelt

18 - Grove MR - genopbygning af kirkemur efter
påkørsel (orienteringspunkt)

Orientering.

Grove MR har indsendt orientering vedr.
reparation af kirkegårdsmur efter påkørsel af
vognmand.
Sagen er en forsikringssag.

Sager:
Byggesag - Grove kirke - Grove Sogns Menighedsråd
- Rep. af kirkemur efter påkørsel - Herning Nordre
(2021 - 18152)
Bilag:
Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening

19 - Ørnhøj MR - Ændring af budget 2022
(orienteringspunkt)
I forbindelse med PU's behandling af Ørnhøj MR
indsendte synsrapport for i år, har PU godkendt kr.
17.500 på driften til budget 2022 samt kr. 56.250 på
anlæg til budget 2022.
Provsterne Kirsten Thyssen og Carsten Hoffmann
har med en formandsbeslutning besluttet at
annullere både driftsbevillingen på kr. 17.500 samt
anlægsbevillingen på kr. 56.250 på budget 2022.
Udgiften skal i stedet dækkes af kirkekassens frie
midler og kan derfor allerede afholdes i 2021.
Der vedlægges svarbrev til orientering.

Sager:
Budget 2022 - Ørnhøj - Herning Nordre (2021 -

Orientering.

10614)
Bilag:
Svarbrev - Ørnhøj MR

20 - Nøvling MR - Ændring af budget 2022 samt
annullering af 5% bevilling (orienteringspunkt)

Orientering.

I forbindelse med PU's behandling af Nøvling MR
indsendte synsrapport for i år, har PU godkendt kr.
26.113 på budget 2022 til dækning af udgifter i fbm.
nye lamper på parkeringspladsen mod nord.
Provsterne Kirsten Thyssen og Carsten Hoffmann har
med en formandsbeslutning besluttet at annullere
denne bevilling på budget 2022. Udgiften skal i
stedet dækkes af kirkekassens frie midler og kan
derfor allerede afholdes i 2021.
Der vedlægges svarbrev til orientering.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Nøvling - diverse fra syn ANNULERET (2020 - 18498)
Bilag:
Svarbrev - Nøvling MR

21 - Orientering vedr. kirke til kirke
(orienteringspunkt)

Orientering.

22 - Orientering vedr. FKG (orienteringspunkt)

Orientering.

Regnskab for 2020 vedhæftet.

Sager:
FKG 2021 - Folkekirkens Kommunikations Gruppe Herning Nordre (2021 - 7632)
Bilag:
FKG - Årsrapport 2020 underskrevet
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