
Referat
Herning Nordre Provsti – Møder

PU-møde 13. april 2021 kl. 15.30 - d. 13-04-2021 kl. 15:30 til 23:59

Deltagere: Kirsten Braad Thyssen, Carsten Hoffmann, Poul Ole Højgaard Bech, Poul Rosenvinge Nissen,
Knud Erik Lundtofte Hansen, Ejvind Dahl, Jens Martin Christensen, Anne Marie Søe Nørgaard, Alex Dahl
Nielsen

 

Mødepunkt Referat

1 - Haderup og Feldborg MR - 5% ansøgning til
sanering af grønt areal ved Haderup præstebolig
(beslutningspunkt)

Haderup og Feldborg MR har indsendt 5% ansøgning
på kr. 155.000 til sanering af grønt areal ved
Haderup præstebolig.
 
Det grønne areal fra Haderup præstebolig op til
Kirkevej, har gennem en årrække vokset vildt. Denne
beplantning ønsker menighedsrådene at sanere, så
det kommer til at fremstå præsentabelt og
vedligeholdelsen bliver minimeret.
Der er ønske om at fælde ammetræer og buskads
og plante lavtvoksende planter i pur i området til
venstre for indkørslen.
I området til højre for indkørslen ønsker MR
etablering af en hækomkrandset græsplæne omkring
flagstangen og enkelte store træer bevares.
Der ønskes etablering af kantsten til afgrænsning af
grusplads og græsarealer.
 
Udover saneringen af området, ønsker MR en
robotplæneklipper til pleje af græsarealet. 
 
Der er vedlagt arbejdsbilag.
 

Sager:
Ansøgning 5% midler - Haderup og Feldborg -
Sanering af grønt område ved Haderup præstebolig -
Herning Nordre (2021 - 10667)
Ansøgning 5% midler - Haderup og Feldborg -
Sanering af grønt område ved Haderup præstebolig -
Herning Nordre (2021 - 10667)

Bilag:

PU godkender, at Haderup MR bruger kr.
154.312,50 af "salgssum" i Viborg Stift til sanering af
grønt område ved Haderup præstegård.
 
PU bevilliger kr. 20.000 af 5% midlerne til indkøb af
robotplæneklipper.
 



Arbejdsbilag til PU 13.04.2021, Ansøgning
omforandring præstegård

2 - Vinding MR - 5% ansøgning til ekstra udgifter i
fbm. nyt lydanlæg (beslutningspunkt)

Vinding MR har indsendt ansøgning om 5% midler
til nyt lydanlæg i Vinding kirke.
 
Udgiften beløber sig til:
Ny router kr. 7.199,69 
Nyt elektronisk anlæg med digital mixer kr.
42.062,50
 
I alt kr. 49.262.19.
 

Sager:
Ansøgning 5% midler - Vinding - Ekstraudgifter
streaming mm. - Herning Nordre (2021 - 9160)

Bilag:
Herning Nordre Provsti - streaming 19032021

PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 49.262,19
til indkøb af ny router og ny digital mixer til brug for
kirkens lydanlæg. 
 

3 - Vinding MR - Synsrapport fra Vinding
præstebolig (beslutningspunkt)

SYN i Vinding præstebolig afholdt 26. marts 2021.
 
1) Udskiftning af gelænder og evt. stolper på 4 broer
ved bækken
Forventet pris kr.: 5.000  År 2021
 
2) Reparation af dør ved konfirmandindgang
Forventet pris kr.: 1.000  År 2021
 
3) Udbedring af akustik i konfirmandlokale
Bemærkning: Har endnu ikke indhentet pris, evt.
synsudsættes til provstesyn 2023
 
4) Fugt ved 3 Velux vinduer på 1. sal (undersøges
også for skimmelsvamp)
Bemærkning: Firmaet "Skimmelrens" Viborg er
bestilt til at undersøge - afventes
Forventet pris for undersøgelsen kr.: 5000  År 2021
 
5) Maling af begge stuer
Bemærkning: Afventer beslutning om
præstegårdens fremtid
 
Provstesyn i 2023

PU har besluttet følgende:
 
1) Brug af kirkekassens egne midler
 
2) Brug af kirkekassens egne midler
 
3) Afventer indhentning af pris og provstesyn 2023
 
4) Brug af kirkekassens egne midler
 
5) Afventer beslutning om præstegårdens fremtid
 
Bemærk: ved arbejder over kr. 25.000 skal der
indhentes 2 tilbud. 
 
 



 
Langtidsplan:
Vinding præstebolig
Afsat beløb kr.: 3.000.000  År 2023
 

Sager:
SYN 2021 - Vinding - Herning Nordre (2020 - 28832)

Bilag:
SCN_0010, SCN_0011

4 - Nøvling MR - Ansøgning om flytning af midler fra
anlæg til drift (beslutningspunkt)

Nøvling MR har færdiggjort projekt vedr.
græsamering og stabilgrus i kørevej til en
samlet udgift på kr. 31.343,75. På budget 2020 har
Nøvling MR fået kr. 40.800 til projektet som en
anlægsbevilling.
 
Nu er projektet afsluttet, og Nøvling MR søger om at
flytte overskuddet på kr. 9.456,25 fra anlæg til drift,
så beløbet bliver tilskrevet kirkekassens frie midler
og anlægsprojektet kan blive afsluttet.
 

Sager:
Byggesag - Nøvling - Ny indkørsel i østhegnet -
Anlæggelse af kørevej uden for kirkegården -
Herning Nordre (2019 - 7508)

Bilag:
Ansøgning om flytning af midler fra anlæg til drift

PU godkender, at Nøvling MR må flytte overskuddet
på kr. 9.456,25 fra anlægsprojektet ifm.
græsarmering og stabilgrus i kørevej fra anlæg til
drift, og at beløbet dermed tilskrives kirkekassens
frie midler.

5 - Simmelkær MR - Finansiering af renovering af
Simmelkær Kirke (beslutningspunkt)

Simmelkær MR har indsendt en ansøgning til PU
vedr. den økonomiske ramme samt afsluttende
finansiering af renovering af Simmelkær Kirke.
 
På PU-mødet den 26.06.2017 besluttede PU, at
Simmelkær MR måtte bruge kr. 100.000 af
kirkekassens frie midler til projektering af renovering
af Simmelkær Kirke.
 
På PU-mødet den 06.11.2019 godkendte PU en
samlet økonomisk ramme på kr. 3.265.631 med en
tilhørende finansieringsplan. I denne
finansieringsplan indgik brugen af frie midler på kr.

Det fremgår af Simmelkær MR´s ansøgning, at
renoveringen af Simmelkær Kirke vil koste i alt kr.
3.432.722,15.
 
Simmelkær MR oplyser i deres ansøgning, at de har
valgt at udskyde en ny handicapvenlig rampe ifm.
indgang til kirken. Dette vil medføre en besparelse
på i alt kr. 37.500 inkl. moms. PU opfordrer
Simmelkær MR til at arbejde videre med projektet og
søge Tilgængelighedspuljen.
 
Den samlede udgift til renovering af Simmelkær
Kirke vil dermed lyde på kr. 3.395.222,15.
 
PU har behandlet Simmelkær MR´s ansøgning og
godkender en samlet økonomisk ramme til



100.000 til projektering ikke. Af dette beløb er der i
2018 brugt kr. 65.414 af kirkekassens frie midler til
projektering af projektet.
 
Simmelkær har modtaget to arv på i alt kr. 70.236,30,
som MR ønsker at bruge på renoveringen af
Simmelkær Kirke udover den godkendte økonomiske
ramme.
 
Der er vedlagt notat som arbejdsbilag.
 

Sager:
Byggesag - Simmelkær - Indvendig renovering af
Simmelkær Kirke og tilpasning af udeareal - Herning
Nordre (2018 - 3902)
Byggesag - Simmelkær - Indvendig renovering af
Simmelkær Kirke og tilpasning af udeareal - Herning
Nordre (2018 - 3902)

Bilag:
VS Renovering af Simmelkær kirke, Simmelkær Kirke,
økonomisk opstilling,10.03.2021, BUDGET MED
RAMPE, ORGELBYGGER, LYDANLÆG SAMT
AFRUNDING AF BYGGESAG, Notat vedr. ansøgning
fra Simmelkær MR ifm. renovering af Simmelkær
kirke.pdf

renovering af Simmelkær Kirke på kr. 3.401.281
inkl. to arv på henholdsvis kr. 35.058,23 og kr.
35.178,07.
 
PU har besluttet følgende finansiering:
 
Frie midler:                                 65.414 kr.
Salgssum i Stiftet:                    500.633 kr.
Andet indlån m/rente:               68.570 kr.
Lån i Stiftet:                          1.500.000 kr.
Afdrag budget 2019:               187.500 kr.
Afdrag budget 2020:                   8.928 kr.
Forhøjelse af Stiftslån:         1.000.000 kr.
Arv 1:                                           35.058 kr.
Arv 2:                                           35.178 kr.
 
Økonomisk ramme:              3.401.281 kr.

Simmelkær MR´s regnskabsfører har oplyst, at
Simmelkær MR har optaget deres Stiftsmiddellån så
sent på året 2020, at Simmelkær kirkekasse ikke har
afdraget på lånet i år 2020. Simmelkær har dermed
fået kr. 178.572 for meget til afdrag på lån i år 2020.
 
PU har besluttet, at Simmelkær skal lave et
ekstraordinært afdrag på Stiftsmiddellånet på kr.
178.572 i år 2021.

6 - Aulum MR - Ansøgning om brug af frie midler til
oprensning af dræn på kirkegården
(beslutningspunkt)

Aulum MR har indsendt ansøgning om brug af frie
midler kr. 150.000 til oprensning af dræn på KG.
 
Der er vedlagt arbejdsbilag.
 

Sager:
Kirkegård - Aulum - Separering af spildevand og
drænvand - Herning Nordre (2020 - 8732)
Kirkegård - Aulum - Separering af spildevand og
drænvand - Herning Nordre (2020 - 8732)
Kirkegård - Aulum - Separering af spildevand og
drænvand - Herning Nordre (2020 - 8732)

Bilag:
frie midler ansøgning kirkegårdsplan og dræn,
TelefonNOTAT med Anna Grethe Østergaard om
dræn på Aulum KG 23.03.2021, Arbejdsbilag Aulum
ansøgning brug af frie midler 13.04.2021

PU godkender at Aulum MR bruger kr. 150.000 af
kirkekassens egne midler til oprensning af
eksisterende dræn.
 
Der bliver fulgt op på, om beløbet skal flyttes fra drift
til anlæg i samarbejde med regnskabsføreren. 
 



7 - Tjørring MR - Ansøgning om brug af frie midler
fra årsregnskab 2020 (beslutningspunkt)

Tjørring MR har indsendt ansøgning om brug af frie
midler fra regnskab 2020 til følgende: 
 
Højskolesangbøger og melodibog  kr. 30.000
Forbedring af lydforhold                 kr. 33.000
Højtaler i møderum                         kr.  7.000
Udskiftning af defekt projektor       kr. 20.000
Udskiftning af div. PC'er mm.         kr. 49.000
Inventar på kordegnekontor            kr. 30.000
Inventar på kirketjenerkontor          kr. 24.000
Brandsikringsskab i kordegne         kr. 32.000
 
Samlet ansøgning                          kr. 225.000
 
 

Sager:
Ansøgning - Tjørring - Hensættelse af frie midler fra
regnskab 2020 - Herning Nordre (2021 - 10477)

Bilag:
060421 Ansøgning til PU om brug af frie midler

PU godkender Tjørring MR ansøgning om
disponering af frie midler fra årsregnskab 2020 på kr.
225.000
 

8 - Eventuelt

 

 

9 - Hodsager MR - flytning af midler fra ét
anlægsprojekt til et andet anlægsprojekt
(orienteringspunkt)

Hodsager MR har afsluttet anlægsprojektet
”Ændring af indgangsparti”. Anlægsprojektet udviser
et underskud på kr. 11.250. Hodsager MR søger om,
at de må flytte kr. 11.250 fra anlægsprojektet
”Parkeringsplads/Køb af missionshus”, hvor der er et
overskud på godt kr. 80.000.

Provsterne har taget en formandsbeslutning, da
regnskabsfører og MR er ved at afslutte
årsregnskabet for 2020.

Provsterne har besluttet, at Hodsager MR må flytte
kr. 11.250 fra anlægsprojektet
”Parkeringsringsplads/Køb af missionshus” til
anlægsprojektet ”Ændring af indgangsparti”, så
dette anlægsprojekt går i ”0”.

Orienteret.
 
 



Svarbrevet til MR er vedlagt.

 

Sager:
Årsregnskab 2020 - Hodsager (2020 - 35842)
Byggesag - Hodsager - Indgangsportaler ændring -
Herning Nordre (2018 - 6202)

Bilag:
Svarbrev Hodsager, Aktdokument

10 - Ørnhøj MR - godkendelse af projekt glasmaleri
(orienteringspunkt)

Viborg Stift har behandlet og godkendt Ørnhøj MR
ansøgning om glasmaleri i Ørnhøj kirke.
 

Sager:
Inventar - Ørnhøj - Kunstnerisk udsmykning i
kirkerum for arv - Herning Nordre (2020 - 17103)

Bilag:
Til Ørnhøj MR, Herning Nordre PU, vedr. glasmaleri i
Ørnhøj Kirke

Orienteret.
 

11 - Ørre MR - Ørre kirkes tag, besigtigelse af skader
(orienteringspunkt)

Finn Balle har besigtiget Ørre kirkes nye tegltag for
skader.
 
Besigtigelsesrapport vedlagt.
 

Sager:
Byggesag - Ørre - Udskiftning af tag på kirke -
renovering - Herning Nordre (2018 - 3897)

Bilag:
syn-2021-ørre-tegltag

Orienteret.
 

12 - Orientering vedr. kirke til kirke
(orienteringspunkt)

 

Orienteret.
 

13 - Orientering vedr. FKG (orienteringspunkt) Orienteret.
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Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre
Provsti)

Carsten Hoffmann (Herning Nordre
Provsti)
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Jens Martin Christensen (Herning Nordre
Provstiudvalg)

Anne Marie Søe Nørgaard (Herning
Nordre Provstiudvalg)

Alex Dahl Nielsen (Herning Nordre
Provstiudvalg)
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