
Referat for: Herning Nordre Provstiudvalg 

PU møde 19. januar 2016. Kl. 15.30 

Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning 

 

Mødepunkt Beslutning 

1 Tjørring / underskud ifm. frie midler samt 

ansøgning ifm. uforudsete udgifter i 2015 

Sag: Ekstra bevillinger 2016 (826) 

 

2016.01.07: I forlængelse af mødet mellem 

Tjørring menighedsråd, revisorer og 

provstikontor den 7. december 2015 har 

Tjørring menighedsråd indsendt 

løsningsforslag på problemet med 

underskuddet af frie midler. 

Underskuddet på kr. 306.717,12 af frie midler 

forslås delvist løst med en nedsættelse af 

"likviditet stillet til rådighed af provstiet" fra 

kr. 401.329,- til kr. 200.000,- 

Kr. 200.000,- vil være tilstrækkeligt til at 

dække udgifterne til forudlønnede ved 

månedsskift. 

Tjørring menighedsråd ser sig ikke i stand til 

at komme med yderligere forslag til 

nedbringelse af underskuddet ifm. frie midler 

på nuværende tidspunkt. Menighedsrådet 

afventer færdiggørelsen af årsregnskabet for 

2015, hvorefter den vil foretage en 

budgetopfølgning for 2016. Derefter vil 

menighedsrådet kunne komme med et konkret 

bud på besparelser i 2016. 

____ 

Menighedsrådet ansøger derudover om en 

5%- bevilling på kr. 145.209,63 ifm. 

uforudsete udgifter i 2015 til bl.a. løn til 

vikarer og ekstra rengøring ifm. sygdom samt 

opsætning af sol/mørklægningsgardiner 

påbudt ifm. APV. 

 

PU godkender nedsættelse af "likviditet 

stillet til rådighed af provstiet" til kr. 

200.000,-. Dermed skal underskuddet ifm. 

"frie midler" nedbringes med kr. 

201.329,- 

__ 

PU godkender 5%-bevilling på kr. 145.000,- 

2 Sunds / uforudsete udgifter ifm. udvidelse 

af 

Sunds sognegård 

Sag: Sunds - udvidelse af sognegård (781) - 

Sunds Sogn 

 

PU godkender en 5%-bevilling på kr. 

257.000,- 

Alle besparelsesmuligheder for i alt kr. 

212.500,- skal gennemføres. Hvis 

lovgivningskrav om ventilation, dækker PU 

dog udgiften til dette. 



2016.01.10. Efter afholdt licitation ifm. 

udvidelsen af Sunds sognegård lød det laveste 

tilbud ifm. håndværkerudgifterne på kr. 

2.888.000,- ekskl. moms. Merudgift ift. 

budgetteret udgift på kr. 2.512.009,- er 

dermed kr. 375.991,- ekskl. moms (kr. 

469.988,75 inkl. moms). 

Sunds menighedsråd ansøger derfor om en 

tillægsbevilling på i alt kr. 469.000,- til 

dækning af de uforudsete udgifter. 

Menighedsrådet har i samarbejde med 

arkitekten fundet mulige besparelser på i alt 

kr. 212.500,- inkl. moms.  

Menighedsrådet mener ikke, at der er 

mulighed for yderligere selvfinansiering. 

 

Provstiudvalget godkendte på mødet den 18. 

august 2015 en samlet finansiering til 

projektet på kr. 4.175.000,- 

3 Grove-Simmelkær-Ilskov - Lukket punkt  

4 Tjørring / høring ifm. byggeri tæt ved 

Baunekirken 

Sag: Baunekirken - lokalplan vedr. 

bebyggelse tæt på Baunekirken (825) 

Tjørring / høring ifm. byggeri tæt ved 

Baunekirken 

2015.12.21. Viborg Stiftsøvrighed beder om 

en udtalelse fra provstiudvalget ifm. forslag til 

en lokalplan om boligområde ved Tjørring 

Hovedgade. 

Forslaget er fremlagt fra den 2. december 

2015 til den 27. januar 2016. Indsigelser 

bedes sendt til Viborg Stiftsøvrighed senest 

den 22. januar. 

Opmærksomheden henledes på, at området, 

hvor der tænkes opført boligbyggeri i op til 3 

etager, er beliggende inden for 

kirkebeskyttelseslinjen. Det betyder, at 

kommunen skal dispensere fra denne – dette 

kan ikke ske uden, at stiftsøvrigheden høres. 

Dorthe Pinnerup hører meget gerne 

provstiudvalgets bemærkninger, da denne har 

lokalkendskab og bedre kan vurdere 

byggeriets betydning for Baunekirken. 

Umiddelbart tænker Dorthe Pinnerup, at 

stiftsøvrigheden skal være i tæt dialog med 

kommunen, herunder også ift. udformningen 

af byggeriet. 

PU gør indsigelse mod byggeri i tre etager. 



5 Tidsplan for provstesyn onsdag den 24. 

februar 2016 - Herning Nordre 

Sag: Provstesyn 2016 (804) 

Tidsplan for provstesyn onsdag den 24. 

februar 2016 - Herning Nordre 

 

Ejvind Dahl og Jens Martin Christensen 

deltager. 

6 Offentlige referater fra 

provstiudvalgsmøder 

Sag: Provstiudvalget (469) 

2016.01.14: Drøftelse af kriterier for 

indholdet i de offentliggjorte referater fra 

provstiudvalgsmøderne. 

Der tages udgangspunkt i den vedhæftede 

kopi af referatet fra provstiudvalgsmødet for 

Herning Søndre den 8. december 2015. I 

kopien er de dele af referatet, som foreslås 

fjernet i det offentlige referat, markeret med 

rødt. 

Drøftet. Udkast ifm. referaterne fra dette 

PU-møde udsendes til PU til udtalelse inden 

offentliggørelse. 

Evt. rådføring med Viborg Stift. 

Oftere lukkede punkter. 

Navne og personsager udelades. 

OBS ifm. licitation og køb/salg af 

ejendomme. 

7 Eventuelt Ifm. menighedsrådsvalg 2016: 

-Distriktsforeningen tager sig af kursus i 

valg. 

-Provstiet afholder overdragelsesmøde 

-Provstiet udsender folder om 

menighedsrådsarbejde 

-Provstiet afholder kursus for nyvalgte 

medlemmer i januar 2017. 

___ 

Haunstrup kirkerenovering: Finn Balle 

tilknyttes projektet. Opgaven løses inden for 

bestående vægge i kirken. 

___ 

FKG afholder repræsentantskabsmøde 24. 

februar 2016. Viborg Stift reviderer 

mediestrategi. 

___ 

Kirke til Kirke - henvendelse vedr. 

flygtningehjælp. 

Udvalg nedsat til støtte og inspiration. 

 

 

Orientering  

8 Nøvling / udvidelse af Nøvling Kirke 

Sag: Nøvling kirke - tilbygning (721) - 

Nøvling Sogn 

Nøvling / udvidelse af Nøvling Kirke 

2016.01.12: Til orientering. Referat fra 

PU orienteret. 



byggeudvalgsmødet 7. januar 2016 

Svarbrev Nøvling december 2015 - tilbygning 

til Nøvling Kirke 

9 Snejbjerg / salg af grunden Toustrupvej 91, 

7400 Herning 

Sag: Snejbjerg - byggegrund i Snejbjerg 

(761) 

- Snejbjerg Sogn 

Snejbjerg / salg af grunden Toustrupvej 91, 

7400 Herning 

2016.01.11: Til orientering. Anders Andersen 

har ikke ønsket at benytte sin forkøbsret, og 

dermed betragtes handlen med Milton Huse 

som endelig. 

Milton Huse A/S valgte i øvrigt modellen 

med at erlægge en udbetaling på kr. 750.000 

samt moderselskabsgarantien i stedet for at 

stille en bankgaranti. 

PU orienteret. 

 

Afbud fra: Kirsten Braad Thyssen, Anne Marie Søe Nørgaard 

 

Referat godkendt af: Asger Grove Korsholm, Jens Martin Christensen, Erik Ove Nielsen, Poul 

Bech, Ejvind Dahl Jørgen Andersen, Alex Dahl Nielsen. 


