
Referat
Herning Nordre Provsti - Møder

PU-møde 21. august 2018 d. 21-08-2018,15:30,

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

Kommentarer:

1 - Hodsager/5%-ansøgning ifm. uforudsete udgifter til indgangspartiet ved Hodsager Kirke
Behandlede sager:
Hodsager Kirke - indgangsparti - ændring (2018 - 6202)

Bilag: Aktdokument, Licitationsresultat 2018 06 21, Samlede udgifter 22 06 2017, Aktdokument
Beskrivelse:

2018.08.05. Hodsager menighedsråd ansøger om en 5%-bevilling på kr. 250.000,- til dækning af manglende

midler til omforandringen af indgangspartiet ved Hodsager kirke.

Der er allerede blevet bevilget kr. 150.000,- på budget 2017 samt godkendt brug af kr. 337.500,- af

menighedsrådets indestående midler i stiftet.

Licitationsresultatet lød på i alt kr. 737.500, og dermed mangler der finansiering for i alt kr. 250.000,- vedr.

indgangspartietved Hodsager Kirke.

Ved afslag på 5%-bevilling ser menighedsrådet sig nødsaget til at droppe projektet og vil i stedet nøjes med

at udskifte de 4 døre, som blev pålagt ifm. provstesynet i 2016.

2018.07.03: Telefonnotat med menighedsrådsformand Ove Kloster: Menighedsrådet ønsker ikke at bruge

flere af dens indestående i stiftet ud over kr. 337.500,- som der allerede er truffet beslutning om.

Referat:
PROVSTIUDVALGETS BESLUTNING:

Projektet skal gennemføres, og provstiudvalget godkender en 5%-bevilling op til kr. 250.000,-

Projektet undersøges for evt. besparelsesmuligheder, der dog ikke skal betyde forringelser af det endelige

projekt eller resultere i yderligere arkitekthonorarer.

2 - Vildbjerg / ansøgning om 5%-midler til ny varmepumpe i kapel (efterretningssag)
Behandlede sager:
Vildbjerg - Nyvarmepumpe i kapel - 5%-ansøgning (2018 - 23255)

Bilag: 2018_07_11 brev Vildbjerg 5%-midler - kapel (2), Aktdokument
Beskrivelse:

2018.07.09: Efterretningssag. Vildbjerg MR søgte om en 5%-bevilling op til kr. 137.500,- til udskiftningen af

utæt varmeanlæg i kapellet i Vildbjerg. Varmeanlægget blev installeret da kapellet blev bygget i 1981.



En deludskiftning af anlægget vil koste ca. kr. 50.000,- + moms.

En heludskiftning vil koste ca. 110.000 kr. + moms.

Ved en heludskiftning vil det være en opdateret løsning som i højere grad end tidligere vil kunne klare

opvarmningen af kapellet.

Energiforbruget vil være lavere, da udnyttelsesgraden vil være væsentlig bedre end i det gamle anlæg.

Der vil være fokus på, at anlægget skal kunne sikre en relativ fugtighed under 70% RF i kapellet.

Vælges en heludskiftning undgås risiko for, at der i løbet af kort tid kommer flere udgifter til anlægget.

Da der er 8 ugers leveringstid på anlægget, og derfor var det vigtigt med hurtig tilbagemelding, da

menighedsrådet ellers ville komme hen i efterårsmånederne, inden varmen igen kan fungere.

2018.07.11: Provst Kirsten Thyssen godkender 5%-midler til anskaffelse af en ny varmepumpe, da sagen var

presserende grundet lang leveringstid.

Referat:
PROVSTIUDVALGETS BESLUTNING:

Provstiudvalget orienteret.

3 - Grove / 5%-lån ifm. indvendig renoving

Behandlede sager:
Budget - Grove - 2019 (2018 -14241)

Bilag: Grove - kalkning og vinduer, Grove Menighedsråd 5% Lån
Beskrivelse:

2018.08.12. Grove menighedsråd ansøger om et 5%-lån på kr. 100.000,- ifm. den overståede kalkning samt

renovering af vinduer i Grove Kirke.

På provstiudvalgsmødet den 5. december godkendte provstiudvalget kr. 250.000,- på budget 2019 til

kalkning med bemærkning om, at menighedsrådet kunne ansøge om et 5%-lån ved udførsel i 2018.

Menighedsrådet har valgt at foretage den indvendige renovering i 2018 pga. kirkens 125 års jubilæum den

l. søndag i advent2018.

Referat:
PROVSTIUDVALGETS BESLUTNING:

Provstiudvalget godkender et 5%-lån på kr. 100.000,-

4 - Nøvling / 5%-lån ifm. renovering og tilbygning af Nøvling Kirke
Behandlede sager:
Nøvling Kirke - tilbygning - renovering (2018 -12474)

Bilag: Provstiudvalget
Beskrivelse:

2018.08.15. Nøvling menighedsråd ansøger om et 5%-lån på kr. 500.000,- ifm. renoveringen og tilbygningen

af Nøvling Kirke. Kirken blev genindviet den 10. juni 2018.

Udvidelsen/renoveringen koster i alt kr. 6.780.000. Udgiften finansieres ved hjælp af et stiftsmiddellån på



kr. 2.300.000,- samt kr. 3.000.000 givet på budget 2017 og kr. 1.480.000,- givet på budget 2018.

Referat:
PROVSTI U D VALGETS BESLUTNING:

Provstiudvalget godkender et 5%-lån på kr. 500.000,-

5 - Ørre-Sinding / udskiftning af taget på Ørre Kirke
Behandlede sager:
Ørre Kirke - tag - udskiftning - renovering - Ørre-Sinding (2018 - 3897)

Bilag: Ansøgning til provstiet aug. 2018
Beskrivelse:
2018.08.14. Ørre-Sinding menighedsråd ansøger om en anlægsbevilling på budget 2019 på kr. 513.000,-

inkl. moms til dækning af yderligere udgifter ifm. udskiftningen af taget på Ørre Kirke. Derudover kan der

evt. komme udgifter til en advokat.

Disse udgifter kommer ud over de udgifter (ca. kr. 120.000,-), som kirkekassen allerede har skulle afholde

ifm. rådgivning og udarbejdelsen af en rapport fra Teknologisk Institut. Til dækning af disse udgifter

godkendte provsti udvalget på provstiudvalgsmødet den 4. april 2017 en 5%-bevilling op til kr. 119.000,-

Da der er tale om en igangværende garantisag, er det endnu uafklaret, hvor meget kirkekassen får

refunderet fra Bygma - Sander Hansen og Murerfirmaet Barslund og Gasseholm ApS.

Referat:
PROVSTI U D VALGETS BESLUTNING:

Provstiudvalget godkender en anlægsbevilling på budget 2019 på kr. 513.000,-

Rådgivningskontrakt med arkitekt Brian Mortensen godkendes på betingelse af, at han kan tegne en

projektforsikring.

Evt. overskud i a n l ægs projektet - på baggrund af bl.a. mulig erstatningssum - skal tilbagebetales til

provstiet.



8 - Snejbjerg / udvidelse af Kirkely
Behandlede sager:
Snejbjerg Kirkely - udvidelse af sognegård - Snejbjerg (2018 - 12530)

Bilag: Afgørelse vedr. om- og tilbygning til Kirkely, 180629 Snejbjerg Kirke, om- og tilbygning af
sognehus, Snejbjerg-Om- og Tilbygning til sognehus, detailprojekt-MBA.01.2018, Snejbjerg, om-
og tilbygning til Sognehuset Kirkely, til stift 6. aug. 2018., Aktdokument
Beskrivelse:
2018.06.19. På provstiudvalgsmødet den 19. juni 2018 besluttede provstiudvalget at videresende projektet

vedr. udvidelsen afSnejbjergKirkely med anbefaling om godkendelse- dog med bemærkning om, at der af

diskretionshensyn bør ændres i indretningen, så der ikke er gennemgang gennem et åbent fælleskontor for

at komme til præsternes kontorer.

2018.08.06. Viborg Stiftsøvrighed har fremsendt sin godkendelse af projektet ifm. udvidelsen af Kirkely med

betingelse om, at menighedsrådet skal kontakte Nationalmuseets kirkearkæologer. Derudover skriver

stiftsøvrigheden i sin godkendelse: "Provstiudvalget og præsterne (rettelse: præsternes tillidsrepræsentant)

har kommenteret projektet, og begge finder det uhensigtsmæssigt, at man skal passere etfælleskontorfor

at komme til de to præstekontorer. Den valgte planløsning er besparende, idet man sparer noget gangareal,

der vil være en nødvendighed, hvis man ikke skal passere f ælleskontoret. Arkitekt og menighedsråd bør i

samråd med personalet overveje, hvordan bygningen kan disponeres, således at alle hensyn bliver taget

bedst muligt."

2018.08.16. Snejbjerg menighedsråd indsender besked om, at menighedsrådet og præsterne på

menighedsrådsmødet den 9. august 2018 vedtog at fastholde indretningen, men med forslag om, at for at



imødekomme separat adgang til præstekontorerne isættes der yderdøre i stedet for terrassedøre i

østgavlen.

Referat:

PROVSTIUDVALGETS BESLUTNING:

Det er fortsat provstiudvalgets holdning, at løsningen ikke er hensigtsmæssig, men tager menighedsrådets

beslutning til efterretning.

9 - Vind / omlægning af kistegrave til urnegrave på Vind kirkegård
Behandlede sager:

Vind kirkegård - omlægning fra kistegravpladsertil urnegravpladser (2018 -14926)

Bilag: Vind-Omlægning af kistegrave til urnegrave-MBA.01.2018,
Vind_ansoegning_urnegravsteder
Beskrivelse:

2018.07.11. Genbehandling af Vind menighedsråds ansøgning om omlægning af kistegravsteder til

urnegravsteder.

På provstiudvalgsmødet den 19. juni 2018 besluttede provstiudvalget at anmode kirkegårdskonsulenten om

en udtalelse inden provstiudvalgets stillingtagen til projektet.

Uddrag fra kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersens rapport fremsendt 11. juli 2018: "Der skal udarbejdes

entydige administrationskort, der kan anvendes til registrering af grave, der er i brug. Til det sydligste

urnegravområde bemærkes, at det cirkulære bed ikke harmonerer med de rektangulære udlæg af

navneplader. Det er heller ikke vist, hvorledes navnepladerne lægges set i forhold til det cirkulære bed. Jeg

vedlægger en ideskitse, som menighedsrådet kan vurdere (ikke målsat)... Det nordlige område, der består af

en kamformet struktur med taksbeplantning samt kantning medjernrammer, kan anbefales. Det bør dog

overvejes ikke at anvende hvid grus, men en mørkere gråblå farve....hensigtsmæssigt at bearbejde større

sammenhængende områder, evt. i form af en udviklingsplan for dele eller evt. for hele kirkegården.

Herunder kan overvejes på sigt i det her omhandlede område at tilså stien ved syd- og østmuren med græs."

Referat:
PROVSTIUDVALGETS BESLUTNING:

Kirkegårdskonsulentens anbefalinger skal følges.

10-Eventuelt

Behandlede sager:

Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
REFERAT:

Provstiudvalget orienteret kort om ny praksis i Viborg Stift ifm. præsteembede-vakancer, som i større grad

skal dækkes vha. rådighedsordningen.



11 - Kirkeministeriet / udnævnelse af ny provst for Herning Nordre Provsti (orientering)
Behandlede sager:
PERSONALE - Carsten Hoffmann (2018 - 23094)

Bilag: Melding - menighedsråd og provstier{F2#617013#2#617010#1}
Beskrivelse:
2018.08.01. Ved kgl. resolution af 23. juli 2018 er sognepræst i Vejrum-Ølby-Asp-Fousing Pastorat og provst for

Struer Provsti i Viborg Stift Carsten Hoffmann ansat som sognepræst i Vildbjerg-Nøvling-Timring-Tiphede Pastorat og
provst for Herning Nordre Provsti i Viborg Stift fra den 15. september 2018.

Referat:
REFERAT:

Ifm. Viborg Stifts konsulentrundtur den 24. september deltager provstiudvalgsmedlem Poul Bech i stedet
for provst Carsten Hoffmann.

12 - Haderup-Feldborg / udflytningssyn i tjenestebolig (orientering)
Behandlede sager:
Tjenestebolig - Haderup - Feldborg - Kirkevej 11, 7540 Haderup (2018 - 24485)

Bilag: Aktdokument
Beskrivelse:
2018.08.16: Da sognepræst Christian Kjær Bjerre i Haderup-Feldborg har fået nyt embede pr. l. september

2018, skal der afholdes provstesyn i præsteboligen Kirkevej 11, 7540 Haderup onsdag den 22. august kl. 15.

Der forventes deltagelse af følgende: Provst Kirsten B. Thyssen, PU-medlem Poul Nissen, PU-medlem Anne

Marie Søe Nørgaard, provstiets bygningskyndige Finn Balle, præstegårdsudvalget, menighedsrådets

bygningskyndige, sognepræsten og sognepræstens tillidsmand.

Referat:

REFERAT:

Provstiudvalget orienteret.

13 - Høring / miljøvurdering af område til vindmøller og solcelleanlæg ved St. Soels i
Herning og Holstebro Kommuner (orientering)
Behandlede sager:
Vindmøller og solcelleanlæg - høring - lokalplan - Aulum - Vinding (2018 -1 8668)

Bilag: Aktdokument, Indkaldelse af forslag og ideer_ vindmøller ved St. Soels_13.06.18 -,
Høringsproces - vindmøller - juni 2018
Beskrivelse:

2018.06.20. Holstebro Kommune har udsendt materiale ifm. høring omkring miljøvurdering af område til

vindmøller og solcelleanlæg ved St. Soels i Herning og Holstebro Kommuner.

Viborg Stift skulle have indsendt bemærkninger til høringen inden den 5. juli, og Vinding og Aulum

menighedsråd blev bedt om at indsende evt. bemærkninger til projektet.

Vinding menighedsråd ønskede en visualisering med udgangspunkt i Vinding Kirke.



Referat:
REFERAT:

Provsti udvalget orienteret.

14 - Vinding / klokkekonsulentens endelige godkendelse af det nye klokkeanlæg i Vinding
Kirke (orientering)
Behandlede sager:
Vinding - klokkestol - ny klokke (2018 - 23283)

Bilag: Godk Vinding Holstebro
Beskrivelse:
2018.07.11. Kirkeministeriets klokkekonsulent Per Rasmus Møller har fremsendt sin godkendelse af den nye

aflastningsklokke i Vinding Kirke. Klokkekonsulenten udtaler bl.a. "Anlægget fungerer udmærket i enhver

henseende, og der er overalt anvendt førsteklasses gedigne materialer, derforjerndelenes vedkommende

er effektivt rustbeskyttet ved galvanise-ring. Den håndværksmæssige standard er den sædvanlige høje, som

jeg er vant til at se, hvor firmaet (Kirkeklokken ApS, Nykøbing M) har haft sin gang."

Derved kan Vinding menighedsråd få udbetalt kr. 315.000,- fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Der er allerede taget højde for fondsmidler ifm. finansieringen af projektet.

Referat:

REFERAT:

Provstiudvalget orienteret.

15 - Ørnhøj / udvidelsen af Ørnhøj kirkecenter (orientering)
Behandlede sager:
Ørnhøj kirkecenter - udvidelse (2018 - 3658)

Bilag: Afgørelse vedr. udvidelse af kirkecentret, Ørnhøj-Udvidelse afkirkecenter-MBA.01.2018,
180528 Ørnhøj Kirke, udvidelse af kirkecenter, Ørnhøj kirkecenter.udvidelse
Beskrivelse:

2018.06.22. Ifm. udvidelsen af Ørnhøj kirkecenter har Viborg stiftsøvrighed fremsendt sin

principgodkendelse af forprojektet udarbejdet afarkitektfirmaet Frost Larsen A/S med følgende

bemærkning:

"En endelig godkendelse af projektet er betinget af følgende; Der udarbejdes en dispositionsplan og en

tegning, der viser de nuværende forhold i bygningen. Dispositionsplanen skal desuden vise, hvorledes

projektet forholder sig til omgivelserne. Der er vist adgang til bygningsudvidelsen fra nord. Hvad ser der med

den nuværende hæk mod parkeringspladsen... Det er endvidere en forudsætning for godkendelsen, at

gravearbejde sker i samarbejde med Nationalmuseets kirkearkæologer.

Referat:
REFERAT:

Provstiudvalget orienteret.

16 - Vinding / opbevaring af gravminder uden for kirkegården (orientering)



Behandlede sager:
Vinding kirkegård - lapidarium - registrerede gravminder (2018 -10909)

Bilag: Afgørelse om opbevaring af gravminder uden for kirkegården, Vinding-Opbevaring af
registrerede gravminder i mindelund-MBA.01.2018, Vinding.gravsten i mindelund, 180619 Vinding
Kirke, mindelund
Beskrivelse:
2018.07.09: På provstiudvalgsmødet den 22. maj 2018 behandlede provstiudvalget Vinding menighedsråds

ansøgning til biskoppen om opbevaring af ca. 15 registrerede gravminder i mindelunden uden for

kirkegården.

Uddrag fra biskoppens afgørelse: "Biskoppen kan ikke tiltræde ansøgningen om at bevare registrerede

gravminder udenfor kirkegården. Biskoppen kan godkende, at en del afmindelunden bevares for så vidt

angår de gravminder, der ikke er registrerede. Afgørelsen betyder, at menighedsrådet skal udarbejde en

plan for flytning af de registrerede gravminder ind på kirkegården, hvor de skal opbevares. Afgørelsen

betyder endvidere, at menighedsrådet må bibeholde mindelunden med få udvalgte ikke-registrerede

gravminder. For at bevare denne del afmindelunden er det en forudsætning, atsteler og andre

opretstående sten forbliver stående, helst på oprindelig sokkel. De må således ikke lægges ned i volde eller

lignende. Menighedsrådet skal være opmærksomme på, at ansvaret for gravmindernes sikkerhed påhviler

menighedsrådet, når der ikke længere er en gravstedejer..... Det vil til enhver tid være afhængigt af, om der

er frivillige, der vil passe området og et menighedsråd, der vil prioritere dette."

Referat:
REFERAT:

Provstiudvalget orienteret.

17 - Orientering vedr. Folkekirkens Familiestøtte
Behandlede sager:

Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
REFERAT:

Folkekirkens Familiestøtte deltager ifm. Frivillig Fredag 2018, som finder sted den 24. august på

Tinghuspladsen og Herning Bibliotek.

18 - Orientering vedr. Kirke til Kirke og FKG
Behandlede sager:

Bilag:
Beskrivelse:

Referat:

REFERAT:

Kirke til Kirke: Volontører udsendt. Revision af hjemmesiden overvejes.


