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Referat for: Herning Nordre Provstiudvalg 

PU møde 17. januar 2017. Kl. 15.30 

Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning 

 

Mødepunkt Beslutning 

1 Sunds / udgifter ifm. menighedsrådsvalg 
2016 
Sag: Ekstra bevillinger 2017 (877) 

Sunds / udgifter ifm. menighedsrådsvalg 2016 
2016.12.23:  Sunds menighedsråd ansøger om 
kr. 59.349,33 af 5%-midlerne til dækning af 
kirkekassens udgifter ifm. menighedsrådsvalg 
2016. 

Udgifterne er fordelt således: 
Herning Kommune - kr. 45.229,95 
Annoncering - kr. 10.622,10 
Trykning af stemmesedler - kr. 2.747,93 
Forplejning - kr. 749,35 

Efter provstiets anvisning har Sunds 
menighedsråd ikke budgetteret med disse 
udgifter i 2016. 

Kr. 59.000,- af 5%-midlerne bevilget. 

2 Aulum / uforudsete udgifter i 2016 
Sag: Ekstra bevillinger 2017 (877) 

Aulum / uforudsete udgifter i 2016 
2016.12.22:  Aulum menighedsråd ansøger om 
kr. 186.665,46 af 5%-midlerne til dækning af 
uforudsete udgifter i 2016. 

 
 
 

 
 

 
 

 

2017.01.12:  LMO - bilag til ansøgning fra 5% 
midler Aulum kirke 

De uforudsete udgifter dækkes med egne midler 
pga. beholdningen af egne midler i Aulum 
kirkekasse og pga. besparelse ifm. kommende 
kordegns selvbetalte ferie. 
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3 Provstesyn Herning Nordre  -  28. februar 
2017 
Sag: Provstesyn 2017 (813) 

Provstesyn Herning Nordre  -  28. februar 2017 
Herning Nordre Provsti: Den 28. februar 2017 
skal der være provstesyn i følgende sogne: 

Tjørring, Sunds, Grove, Simmelkær, Ilskov, 
Ørnhøj. 

Ny dato - torsdag den 23. februar. 

Erik Ove Nielsen og Anne Marie Søe Nørgaard 
deltager. 

4 Ilskov / redegørelse ifm. revisionsprotokollat 
for årsregnskab 2015 
Sag: Årsregnskaber 2015 + 
revisionsprotokoller (824) 

Ilskov / redegørelse ifm. revisionsprotokollat 
for årsregnskab 2015 
2017.01.05:  På baggrund af PU's anmodning 
har Ilskovs tidligere og nuværende 
menighedsråd indsendt en redegørelse om, 
hvordan forholdene nævnt i 
revisionsprotokollat vil blive bragt i orden. 

2017.01.09:  Ilskov: redegørelse fra nyt 
menighedsråd ifm revisionsprotokollat for 
årsregnskab 2015 

Redegørelse taget til efterretning. 

5 Eventuelt 
Sag: Provstiudvalget (469) 

Eventuelt 

Provstipræstekursus går til Sverige. 

Vinding menighedsråd har fået tilsagn fra A.P. 
Møllers Fond om støtte til klokke. 
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6 Tjørring / anlæggelse af skovkirkegård 
Sag: Tjørring kirkegård (662) - Tjørring Sogn 

Tjørring / anlæggelse af skovkirkegård 
2016.12.13 . Til orientering. Tjørring 
menighedsråd ønsker at anlægge en 
skov/naturkirkegård i den sydlige del af 
Tjørring kirkegård. På PU-mødet den 11. 
oktober 2016 behandlede provstiudvalget 
Tjørring menighedsråds ansøgning om midler 
til at arbejde videre med et skitseforslag 
udarbejdet af Wad Landskabsarkitekter. 
Provstiudvalget besluttede, at ansøgningen 
skulle sendes til udtalelse ved 
kirkegårdskonsulenten, og mulighed for 
etablering på den eksisterende kirkegård burde 
undersøges. 

Kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen 
fremsendte 13. december 2016 sin udtalelse, 
som indeholdt følgende anbefaling: 

"Det anbefales, at menighedsrådet lader 
landskabsarkitekten skitsere: 
-  Anlæggelse af en skov/naturafdeling på de 
ledige arealer på kirkegårdens sydligste del, vist 
på foto 1. Derved kan også videreførelse af de 
nuværende nord-sydvendte kistegrave 
ændres. 
 Desuden kan menighedsrådet undersøge, om - 

der på den gamle kirkegård fremkommer 
sammenhængende ledige arealer, der kan 
friholdes for begravelser med henblik på at 
anlægge nyere gravtyper på længere sigt." 

Se bilag for kirkegårdskonsulentens samlede 
udtalelse. 

Sagen tages op ifm. provstesynet i Tjørring den 
23 . januar. 

PU orienteret. 

7 Nøvling / tilbygning til Nøvling kirke 
Sag: Nøvling kirke   - tilbygning (721) - 
Nøvling Sogn 

Nøvling / tilbygning til Nøvling kirke 
2016.12.21 . Til orientering. Stiftsøvrigheden 
kan kun principgodkende en udvidelse af 
Nøvling kirke. 

Stiftsøvrigheden skriver bl.a.: 
"Det er en forudsætning for godkendelsen, at 
der udarbejdes et nyt projekt, hvori 
konsulenternes bemærkninger er indarbejdet... 
Konsulenterne bemærker, at det fremsendte 
uden tvivl opfylder de praktiske funktioner, 
men at det æstetiske udtræk kræver nærmere 
overvejelse." 

PU orienteret. 
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Afbud fra: Ejvind Dahl 

Referat 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 

8 Simmelkær / legeplads ved kirkehus 
Sag: Simmelkær - legeplads ved kirkehus 

 Simmelkær Sogn (860) - 

Simmelkær / legeplads ved kirkehus 
2017.01.02:  Til orientering. Fredningsnævnet 
har anmodet om en udtalelse fra stift/provsti 
ifm. anlæggelsen af en legeplads ved 
Simmelkær kirkehus. 

Provst Asger Grove Korsholm har informeret 
Viborg Stift om, at provstiet ikke har nogle 
indvendinger. 

Sagen om anlæggelse af en legeplads ved 
Simmelkær kirkehus blev behandlet på PU- 
mødet den 6. september og 11. oktober 2016. 

PU orienteret. 

9 Distriktsforeningens generalforsamling og 
inspirationsdag 
Sag: Distriktsforeningen (458) 

Distriktsforeningens generalforsamling og 
inspirationsdag 
2017.01.04:  Distriktsforeningen afholder 
generalforsamling og inspirationsdag lørdag 
den 4. februar kl. 9.00-15.00 i Hedeagerkirken. 

Der vil være oplæg om "Folkekirkens 
Familiestøtte" og "Nye muligheder for, at 
menighedsrådene kan organisere sig individuelt 
og fleksibelt" (baseret på "forslag til lov om 
forsøg i folkekirken", som behandles på 
dagsordenen for Herning Søndre). 

Tilmeldingsfrist senest fredag den 27. januar. 

PU orienteret. 

Asger Grove Korsholm, Kirsten Braad Thyssen og 
Erik Ove Nielsen deltager fra provstiet. 

Jens Martin Christensen deltager som 
menighedsrådsmedlem. 

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

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

Kirke til Kirke: Volontører rekrutteres til næste 
periode. 


