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Mødepunkt Referat

2 - Herning Kirkegårde / Projekt vedr. renovering af
Vestre Kapel samt forplads og parkeringsplads
(beslutningspunkt)

Herning Kirkegårde har indsendt projekt vedr.
renovering af Vestre Kapel samt forplads og
parkeringsplads til godkendelse.
 
PU har på PU-mødet den 17.08.2021 godkendt en
samlet økonomisk ramme på kr. 9.100.000.
 
I det indsendte projekt lyder budgetoverslaget på kr.
9.615.513.
 
Der er vedlagt arbejdsbilag.
 
Derudover er svarbrev fra den 19.08.2021 vedlagt til
orientering. 

Sager:
Byggesag - Herning Kirkegårde - Renovering af Vestre
Kapel - Herning Søndre (2019 - 7202)
Byggesag - Herning Kirkegårde - Renovering af Vestre
Kapel - Herning Søndre (2019 - 7202)
Byggesag - Herning Kirkegårde - Renovering af Vestre
Kapel - Herning Søndre (2019 - 7202)

Bilag:
VS Bilag (komprimeret) til provstiudvalgsmødet vedr.
vestre kapel renovering forplads mv., Herning Vestre
Kapel - Samlet forslag inkl bilag_komprimeret
version, Svarbrev. Vedr. godkendelse af økonomisk
ramme for Vestre Kapel mm., Arbejdsbilag Vestre
Kapel. Indvendig renovering af Vestre Kapel samt
forplads og parkeringsplads

PU godkender en samlet økonomisk ramme til
projektet på i alt kr. 9.615.513.
 
Den økonomiske ramme finansieres på følgende
måde:
 
Disponeret i kirkekassen:                      kr. 9.258.178
Nedskrivning budget 2022:                    kr.  -600.000
Derefter disponeret:                              kr.  8.658.178
Økonomisk ramme:                                kr.  9.615.513
Disponeret i kirkekasse:                        kr. -8.658.178
Forventet overskud regnskab 2021:   kr.    -441.822
Manglende finansiering:                       kr.      515.513 
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 515.513 til
restfinansiering af den økonomiske ramme på kr.
9.615.513.
 
PU videresender projektet til Viborg Stift med
anbefaling.



3 - Rind-Kollund MR / Ansøgning om 5% midler ifm.
indflytningssyn præstebolig, Vesterdamsvænget 89
(beslutningspunkt)

Rind-Kollund MR søger om 5% midler på kr. 21.578
til dækning af udgifter i forbindelse med
indflytningssynet ved præstebolig,
Vesterdamsvænget 89, Lind.
 
Udgiften dækker gardiner til soveværelse, 2
håndklædetørrer samt skraldespandestativ og fliser
som er nævnt i synsskemaet, der blev behandlet på
PU-møde den 16.03.2021.
 
Del-referat fra PU-møde den 16.03.2021, hvor
synsrapporten blev behandlet, er vedlagt.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Rind-Kollund - Indflytningssyn
præstebolig, Vesterdamsvænget 89 - Herning Søndre
(2021 - 35544)
Tjenestebolig - Rind-Kollund, Vesterdamsvænget 89,
Lind - Indflytningssyn og vurdering - Herning Søndre
(2021 - 4915)

Bilag:
Faktura - 310946, Faktura_13723, Gardinbus, Rind-
Kollund. Indflytningssyn 2021, Ansøgning om 5%,
Ansøgningskema 5 % midler, Rind-Kollund.
Indflytningssyn 2021

PU godkender en 5% bevilling på kr. 21.578. 

4 - Fredens MR / Ansøgning om forhøjet ligning fra
budget 2023 til IT-drift (beslutningspunkt)

Fredens MR har indsendt en ansøgning om en fast
forhøjelse af ligningen på kr. 20.000 til IT-udstyr og
daglig IT-drift.
 
Fredens MR ønsker at få etableret bedre IT-forhold
for medarbejderne nu, da den nuværende IT-løsning
ikke er tilfredsstillende.

Sager:
Budget 2023 - Fredens - Herning Søndre (2021 -
6033)

Bilag:
Ansøgning vedr. daglig IT-drift, 02-01-2021,
underskrevet.docx, Løsningsforslag vedr. IT-
opsætning

PU godkender en fast forhøjelse af ligningen til
Fredens MR på kr. 20.000 til IT-udstyr og IT-drift fra
og med budget 2023.
 
De ekstra udgifter i 2022 må afholdes af kirkekassens
egne midler. 



5 - Gjellerup MR / Ændring af kirkegårdsvedtægt
(beslutningspunkt)

Gjellerup har indsendt en ændring til
kirkegårdsvedtægten for Gjellerup Kirkegård. Det
drejer sig om følgende tilføjelse til §12:
 
Gravsteder som ikke er i drift, i afdeling 0A og med
følgende række og numre: række 06, 055. Række 07-
071-A. Række 07-072. Række 08-073, kan ikke
erhverves.
 
Ændringen skyldes, at MR ønsker at skabe mere
plads/luft ved kirken, og arealet bliver udlagt til
bede.

Sager:
Vedtægt - Gjellerup - Ændring af kirkegårdsvedtægt
2022 - Herning Søndre (2021 - 24992)
Vedtægt - Gjellerup - Ændring af kirkegårdsvedtægt
2022 - Herning Søndre (2021 - 24992)

Bilag:
NOTAT vedr. ændring i Gjellerup kirkegårdsvedtægt,
Kirkegårdsvedtægt - Gjellerup kirkegård,
Kirkegårdsvedtægt 2021 Rød tekst.

PU godkender tilføjelsen i §12 i den indsendte
kirkegårdsvedtægt for Gjellerup Kirkegård. 
 
Poul Nissen forlod mødet under dette punkt.

6 - Fasterholt MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Syn i Fasterholt afholdt den 27. november 2021
 
Ældre synsudsatte arbejder:
1) Varmeanlæg i kirken
Der arbejdes på sagen
 
 
 
2) Maling/kalkning af kirken
Igangsættes efter etablering af nyt varmeanlæg i
kirken
 
3) Nyt hegn ved graverbygning
 
KIRKEN:
4) Sokkel er i dårlig stand og skal repareres
Forventet pris: kr.  17.200
 
5) Furer er i dårlig stand og skal repareres
Forventet pris: kr.  6.000
 
6) Indskud ved murekam ved tag

 
 
 
 
 
 
1)  Samlet økonomisk ramme: kr. 485.000.
MR har på budget 2019 modtaget kr. 125.000 til
projektet. MR modtager på budget 2022 kr. 360.000
til projektet.
 
2) MR kan indsende ønske til budget 2023 i
forbindelse med foreløbig budget 2023.
 
 
3) MR modtager kr. 51.563 på budget 2022 til nyt
stakit
 
4) PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 17.200
 
 
5) PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 6.000
 
 
6) Udgiften dækkes af kirkekassens egne midler



Forventet pris: kr.  ??
 
GAMMEL KAPEL/GRAVERBYGNING:
7) Renovering af loft. Det begynder at få revner og
det drysser meget
Forventet pris: kr. 15.625
 
8) Arbejdslampe
Forventet pris: kr. 3.125
 
MENIGHEDSHUS:
9) Omfugning af sydsiden. Øst og nord kan vente til
2023
Forventet pris: kr. 48.375
 
10) Omfugning af vestsiden.
Forventet pris: kr. 64.500
 
Toilet i menighedshus:
11) Afmontering af sanitet og montering af nyt toilet
samt montering af vandafløb i vaskeskab
Forventet pris: kr. 6.113
 
12) Montering af nyt vaskeskab med små overskabe
og spejl
Forventet pris: kr. 10.625
 
13) Maling af vægge
Forventet pris: kr. 6.750
 
14) Afrensning og filsning af vægge
Forventet pris: kr. 17.750
 
15) Afhugning af klinker samt opsætning af nye
Forventet pris: kr. 16.500
 
16) Maling af vinduer udvendig
Forventet pris: kr. 7.500
 
17) Male tal op på menighedshuset. Er sat op da
huset blev bygget
Forventet pris: kr. 6.875
 
18) Reparation af sokkel
Forventet pris: kr. 10.000
 
Generel vedligeholdelsesstand
19) Kirkens stand er under middel. Afventer nyt
varmeanlæg og kalkning
 
20) Kirkegårdens stand under middel. Der skal laves
en ny tegning i samarbejde med
kirkegårdskonsulenten. Stierne er i dårlig stand.

 
 
 
7) PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 15.625
 
 
 
8) PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 3.125
 
 
 
9) PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 48.375
 
 
 
10) PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 64.500
 
 
 
11) PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 6.113
 
 
 
12) PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 10.625
 
 
 
13) PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 6.750
 
 
14) PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 17.750
 
 
15) PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 16.500
 
 
16) PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 7.500
 
 
17) PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 6.875
 
 
 
18) PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 10.000
 
 
 
19) Orienteret
 
 
20) MR har tidligere fået bevilget kr. 20.000 på
budget 2022 til udarbejdelse af helhedsplan for
kirkegården



 
21) Menighedshuset er i middel stand. Men toilet og
køkken trænger til en renovering
 
Provstesyn i efteråret 2023.
 
Intet på langtidsplanen.

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Fasterholt - Herning Søndre
(2021 - 25460)

Bilag:
Synsrapport Jan Eriksen, Synsrapport Per Jensen,
Synsskema efteråret 2021 (1)

 
21) Dette tages med på provstesyn i 2023, eller MR
kan indsende budgetønske.

7 - Fredens MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Syn i Fredens afholdt den 3. november 2021
 
Ældre synsudsatte arbejder:
1) Beskæring af træer omkring kirken
 
 
 
2) Renovering af 2 yderdøre i tårnet
 
KIRKEN:
3) Messehagel - gylden. Er meget forslidt og
grumset.
Forventet pris: kr. 35.000
 
4) 250 stk. nye salmebøger med guldskrift
Forventet pris: kr. 89.750
 
5) Renovering af 35-40 stk. alterbægere
Forventet pris: kr. 14.800
 
6) Den store klokkeknebel i tårn
Forventet pris: kr. 25.000
 
SOGNEGÅRD:
7) 80 stk. nye højskolesangbøger + 5 skt. med stor
skrift
Forventet pris: kr. 25.645
 
UDENOMSAREALER:
8) Køb af ekstern firma til 2-3 gange årligt at fjerne
de mange blade i udenomsarealerne.
Forventet pris: kr. 20.000
MR søger om fast forhøjelse af ligningen med kr.

 
 
 
 
 
 
1) Egne midler. MR har øremærket kr. 40.000 i
resultatdisponeringen for årsregnskab 2020
 
 
2) MR har udsat dette til 2022.
 
 
3) PU godkender kr. 35.000 på budget 2023
 
 
 
4) PU godkender kr. 89.750 på budget 2023
 
 
5) PU godkender kr. 14.800 på budget 2023
 
 
6) PU godkender kr. 25.000 på budget 2023
 
 
 
7) PU godkender kr. 25.645 på budget 2023
 
 
 
 
8) PU godkender en fast forhøjelse af ligningen på kr.
20.000 fra og med budget 2023



20.000 fra og med budget 2023
 
Provstesyn i efteråret 2022.
 
Langtidsplanen:
Afsat kr. 2.060.000 i år 2023 til køb af ny præstebolig
Afsat kr. 824.000 i år 2025 til omfugning af vestgavle
mm.
Afsat kr. 1.545.000 i år 2025 til renovering af
kirkedige og parkeringsplads

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Fredens - Herning Søndre
(2021 - 25461)
SYN 2021 EFTERÅRET - Fredens - Herning Søndre
(2021 - 25461)

Bilag:
Synsskema 2022, Fredens Kirke, underskrevet,
Ansøgning vedr. fjernelse af blade i udenomsarealer,
23-12-2021, underskrevet.docx, Fak. Pilgaards
Ejendomsservice, VS Spørgsmål til synsskemaet

8 - Gullestrup MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Syn i Gullestrup afholdt den 9. december 2021
 
Ældre synsudsatte arbejder:
1) Tag-zink på kirke og sognegård. Punkterede ruder.
Holdes under observation og udbedres løbende
 
2) Kælderdør i sognegård. Udføres i 2022
 
3) Ruder i dåbsværelse samt punkter fra gammel
synsrapport udføres i 2022. MR modtager penge på
budget 2022 til dette.
 
KIRKEN:
4) Revner over højtsiddende vinduer i kirkerum
udbedres.
Forventet pris: MR eftersender tilbud til PU, når det
modtages
 
5) Alle højtsiddende vinduer i kirkerummet er
punkteret.
Forventet pris: MR eftersender tilbud til PU, når det
modtages
 
6) Hoveddør ved kirken: Lister udskiftes og hele
døren males.
Forventet pris: kr. 6.000

 
 
 
 
 
 
1) Holdes under observation
 
 
2) Orienteret
 
3) MR modtager kr. 10.000 på budget 2022
 
 
 
 
4) Når MR modtager prisoverslag, kan MR indsende
budgetønske i forbindelse med indsendelse af
foreløbig budget for 2023
 
 
5) Når MR modtager prisoverslag, kan MR indsende
budgetønske i forbindelse med indsendelse af
foreløbig budget for 2023
 
 
6) Dækkes af kirkekassens egne midler
 



 
Provstesyn i efteråret 2024
 
Langtidsplanen:
Afsat kr. 231.750 i år 2025 til mindre maling af kirke,
sogne- og præstegård
Afsat kr. 463.500 i år 2029 til større maling af kirke,
sogne- og præstegård

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Gullestrup - Herning Søndre
(2021 - 25464)

Bilag:
Synsskema Gullestrup. SYN Efteråret 2021

9 - Herning Kirkegårde / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Syn på Herning Kirkegårde afholdt den 1. november
2021
 
VESTRE KAPEL vedligeholdelsesstand:
Udvendig i fin stand. Vinduer og døre tænkes ind i
den kommende renoveringsproces
 
NORDRE KAPEL vedligeholdelsesstand:
OK stand. Der tænkes over fremtidig
energirenovering - herunder ny
opvarmningsmulighed i forhold til ældre
gulvvarmesystem samt
isoleringsforhold. Ligeledes bør der fremadrettet
tænkes på energirenovering af mandskabsbygningen
på Nordre Kirkegård.
 
VESTRE KIRKEGÅRD vedligeholdelsesstand:
Fin stand. Enkelte asfaltbelægninger begynder at
blive hullet, dele af kirkegårdens hegn bør indtænkes
i renovering af afdeling K.
Når kommunen får ryddet en del af beplantning på
kirkegården langs vestre anlæg, skal der ses
nærmere på en mur-fugning af kirkegårdens mur.
 
Provstesyn i efteråret 2022
 
Langtidsplanen:
Afdeling K på Vestre Kirkegård. Beløb mm. afventer
kirkegårdsbestyrelsen

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Herning Kirkegårde - Herning
Søndre (2021 - 25220)

 
 
 
 
 
 
 
Orienteret
 
 
 
Tages med på provstesyn i efteråret 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
Orienteret 



Bilag:
Synsskema Herning Kirkegårde 2021.2022

10 - Rind-Kollund MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Syn i Rind-Kollund afholdt den 17. november 2021
 
Ældre synsudsatte arbejder:
 
Rind Kirke:
1) Materialeplads på Rind Kirkegård. Der er bevilget
kr. 80.000 på budget 2018. Der er indhentet flere
forslag, som er væsentlig dyre end budgettet. Der
arbejdes på alternative løsninger
 
2) Granitvandrender ved våbenhus. Der er bevilget
kr. 25.000 på budget 2018.
Efter provstesyn i 2020 er anbefalingen at
eksisterende belægning omlægges, så det minimere
tilbageløb af vand mod muren.
Kirkegårdens personale er sat på opgaven.
 
3) Blytaget på kor og skib skal skiftes. Afventer
godkendelse af projekt i Viborg Stift.
 
 
 
 
 
 
 
4) Murværksoverligger i maskinhuset skal udskiftes.
Der er bevilget kr. 30.000 på budget 2021.
 
Kollund Kirke:
5) Knæfald er slidt og skal skiftes.
Der er bevilget kr. 25.000 på budget 2021
 
6) Tæppet foran alteret er meget slidt, skal skiftes
Der er bevilget kr. 25.000 på budget 2021
 
7) Malerbehandling af døre i kapel samt
algebehandling
Der er bevilget kr. 4.000 på budget 2021
 
8) Malerbehandling af kapel og maskinhus samt
algebehandling.
Der er bevilget kr. 45.000 på budget 2021
 
Sognehuset:

 
 
 
 
 
 
 
 
1) MR har modtaget kr. 80.000 på budget 2018
 
 
 
 
2)  MR har modtaget kr. 25.000 på budget 2018
 
 
 
 
 
 
3) PU har på PU-møde den 07.09.2021 bevilget en
samlet økonomisk ramme på i alt kr. 3.000.000 til
istandsættelse af tagværket på Rind Kirke. MR har på
budget 2021 modtaget kr. 712.250 til projektet. Rest-
finansieringen på kr. 2.287.750 gives på budget 2023
med et evt. lån i 5% midlerne, eller ved optagelse af
et stiftsmiddellån i 2022, hvis projektet igangsættes i
2022.
 
4) MR har modtaget kr. 30.000 på budget 2021
 
 
 
5) MR har modtaget kr. 25.000 på budget 2021
 
 
6) MR har modtaget kr. 25.000 på budget 2021
 
 
7) MR har modtaget kr. 4.000 på budget 2021
 
 
 
8) MR har modtaget kr. 45.000 på budget 2021
 
 
 
 



9) Udskiftning af vinduer og døre i "den gamle del"
af sognehuset.
Der er bevilget kr. 450.000 på budget 2021.
Der arbejdes pt. på en arkitektonisk og energimæssig
rigtig løsning. Det har desværre vist sig at
vinduesoverliggeren også skal skiftes samt der er
trængt vand ind under vinduerne, hvorfor
projekterne er mere omfattende end oprindelig
troet. Det endelige projekt er IKKE godkendt af PU.
Økonomien kendes pt. ikke
 
10) Udsugning fra opvaskemaskine i køkkenet skal
laves pga. arbejdsmiljø.
Der er bevilget kr. 30.000 på budget 2021
 
RIND KIRKE:
11) Alger på kirkens nederste del pga. vand fra taget
(ingen tagrender)
Forventet pris: kr. 4.000
 
12) Manglende plads i dåbsværelse. MR ønsker en
plade over ca. 1/3 af kælderskakten, så der bliver
yderligere pusleplads i rummet.
Forventet pris: kr. 8.000
 
13) Problemer med kædetrækket til klokken. Kæden
springer ofte. Der laves løsningsforslag sammen med
servicefirmaet.
Skønnet pris: kr. 5.000
 
RIND GRAVERBYGNING:
14) Store afskalninger af puds ved dør og på sokkel
Forventet pris: kr. 5.000
 
15) 2 stk. låsecylindre i udvendige døre er meget
slidte og vanskelige at låse/låse op. Skal skiftes
Forventet pris: kr. 2.000
 
16) Vindue i østgavl er rådden. Bundkarmen er hullet
pga. råd. Skal skiftes
Forventet pris: kr. 5.000
 
KOLLUND KIRKE:
17) Der mangler støttegelænder ved overgangen fra
skib til kor. Gelænderet er blevet efterspurgt af
ældre fra menigheden pga. niveauforskellen mellem
skib og kor
Forventet pris: kr. 8.000
 
18) Der er problemer med regnvand fra taget. Vand
ledes pt. ikke bort fra kirkens sokkel. Der ønskes
etableret render/faskiner, som kan lede vandet væk
for nedsivning 2-3 meter fra kirken.

9) MR har modtaget kr. 450.000 på budget 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) MR har modtaget kr. 30.000 på budget 2021
 
 
 
 
11) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
12) MR bedes indsende billeder af løsningen til PU,
inden PU forholder sig til det. Kælderskaktløsningen
lyder umiddelbart ikke som en god løsning.
 
 
13) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
 
 
14) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
15) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
16) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
 
17) Vurderes på provstesyn i efteråret 2023. Der skal
formentligt sendes et projekt ind til godkendelse i
Viborg Stift.
 
 
 
18) Vurderes på provstesyn i efteråret 2023. Der skal
formentligt sendes et projekt ind til godkendelse i
Viborg Stift.
 



Forventet pris: kr. 15.000
 
19) Afskalning af maling på 3 vinduer mod syd. Skal
males snarest udvendigt
Forventet pris: kr. 5.000
 
SOGNEHUSET:
20) Gummifugen mellem gulv og væg "slipper" i
store dele af den gamle bygning. Eksisterende
gummifuge skal fjernes og der skal omfuges.
Forventet pris: kr. 25.000
 
21) I den store sal eroderer murværket i hullet
omkring gulvkonvektorerne. Eroderingen menes at
stamme fra vandindtrængning under facadevinduer.
Eroderingen medfører at ristene over konvektorer
ikke længere er trygge at gå på. Udbedring kan være
problematisk, idet pladsen er meget trang, såfremt
konvektorerne ikke demonteres imens arbejdet
udføres.
Forventet pris: kr. 30.000
 
22) Udskiftning af 4 stk. loftslamper i mellemgangen.
Der kan ikke længere skaffes pærer til lamperne.
Forventet pris: kr. 5.750
 
PRÆSTEBOLIG, Vesterdamsvænget 89:
23) Boligen er ny. Byggefirmaet anbefaler, at
udvendigt træværk efterbehandles
Forventet pris: kr. 5.250
 
Provstesyn i efteråret 2023
 
Intet afsat på langtidsplanen

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Rind-Kollund - Herning
Søndre (2021 - 25469)

Bilag:
VS Bygningssyn Rind og Kollund Sogne, Synsskema
2021

 
 
19) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
 
20) PU godkender kr. 25.000 på budget 2023
 
 
 
 
21) PU godkender kr. 30.000 på budget 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
 
23) Dækkes af kirkekassens egne midler

11 - Sct. Johannes MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Syn i Sct. Johannes afholdt den 25. november 2021
 
Ældre synsudsatte arbejder:
1) Udskiftning af port til haven, præstebolig
 
2) Udskiftning af garageport mv., præstebolig

 
 
 
 
 
 
1) MR har modtaget kr. 15.000 på budget 2021
 
2) MR har modtaget kr. 20.000 på budget 2021



 
3) Nye hynder til 150 kirkehynder
 
4) Forhøjelse af trappeværn, klokketårnet
 
5) Udskiftning af EL hovedtavle
 
6) Sti ved flagstangen, anlæg af areal foran
menighedsbygning
 
 
7) Foldedør mellem store og lille sal
 
8) Hovedrengøring og efter-intonering af orgel
 
 
 
 
9) Udskiftning af vinduer i menighedslokaler
 
 
10) Udskiftning af køkken i menighedslokaler
 
 
 
11) Kloak separering
 
 
 
KIRKEN:
12) Justering af lys i kirkerummet
Forventet pris: kr. 15.000
 
13) Astro-ur på lamper ved dør
Forventet pris: kr. 10.000
 
SOGNEGÅRD:
14) Energirenovering af teknikskab i sydfløjen
Forventet pris: kr. 42.000
 
15) Installation af blødgøringsanlæg til vand i
sydfløjen
Forventet pris: 21.000
 
 
Kirkens vedligeholdelsesstand:
16) Generelt god stand. Enkelte steder bærer præg
af ikke at være omfattet renoveringen og har
mineralsk udtræk.
 
Sognegårdens vedligeholdelsesstand:
17) Generelt god stand trods meget er af ældre dato.
Vinduer er af ældre årgang og er ikke energieffektive

 
3) MR har øremærket kr. 70.000 i årsregnskab 2020
 
4) MR har øremærket kr. 38.000 i årsregnskab 2020
 
5) MR har øremærket kr. 38.000 i årsregnskab 2020
 
6) Forventet pris kr. 35.000 dækkes af
kirkekassens egne midler iht. behandling af syn i
foråret 2021 på PU-møde den 16.03.2021.
 
7) MR modtager kr. 85.000 på budget 2022
 
8) MR har fået bevilget kr. 450.000 som en 5%
bevilling. Restbeløbet på kr. 84.220 skal MR dække af
kirkekassens frie midler. Besluttet på PU-møde den
17.08.2021 - se evt. PU´s svarbrev af 19.08.2021
 
9) MR modtager kr. 200.000 på budget 2022 samt
modtager kr. 200.000 på budget 2023
 
10) Er sat på provstiets langtidsplan i år 2025, og skal
derfor først udføres i år 2025. Der er afsat kr.
412.000 på langtidsplanen
 
11) MR modtager kr. 246.250 på budget 2022
 
 
 
 
12) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
13) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
14) PU godkender kr. 42.000 på budget 2023
 
 
15) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
 
 
16) Orienteret
 
 
 
 
17) Tages med på provstesyn i efteråret 2023



og mangler funktions duelighed.
 
Provstesyn i efteråret 2023
 
Afsat på langtidsplanen:
År 2025: Etape 2 og 3 ifm. renovering af kirkens tårn.
Afsat kr. 515.000
År 2025: Renovering af storkøkken inkl. gulv. Afsat
kr. 412.000

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Sct. Johannes - Herning
Søndre (2021 - 25470)

Bilag:
Synsskema_November_2021

12 - Skarrild MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Syn i Skarrild afholdt den 3. december 2021
 
Ældre synsudsatte arbejder:
1) Renovering af trykbelastet flisebelægning op til
kirke samt område foran kapel.
 
2) Udskiftning af oliefyr til varmepumpeanlæg i
graverbolig
 
 
KAPEL:
3) En af kapellets el-radiatorer afgiver ikke varme
Forventet pris: kr. 1.200
 
KIRKEGÅRDEN:
4) Informationstavle ved indgang til kirkegård er slidt
 
5) Ruminddelingen på materialeområdet bag
kirkegården er slidt.
Nogle betonpæle, betonsokkelplader er defekte i de
åbne siloområder
Den trykimprægnerede træbeklædning er slidt
Forventet samlet pris: kr. 30.000
 
6) Skiltning/retningsvisning til kapel og toilet er slidt
Forventet pris: kr. 3.000
 
Graverboligens vedligeholdelsesstand:
7) Ældre bolig. Der holdes øje med taget samt
energiforbruget
 
Provstesyn i efteråret 2022

 
 
 
 
 
 
1) MR har modtaget kr. 60.000 på budget 2021
 
 
2) MR har modtaget kr. 140.000 på budget 2021.
Derudover har PU godkendt brug af "Andet indlån
med rente" indestående i Viborg Stift på kr.
40.910,87
 
3) Skal udføres nu. Dækkes af kirkekassens egne
midler.
 
 
4) PU godkender kr. 6.000 på budget 2023
 
5) PU godkender kr. 30.000 på budget 2023 
 
 
 
 
 
 
6) PU godkender kr. 3.000 på budget 2023
 
 
 
7) Tages med på provstesyn i efteråret 2022



 
Intet afsat på langtidsplanen

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Skarrild - Herning Søndre
(2021 - 25471)

Bilag:
VS Vedr. syn efterår 2021, Synsskema efteråret 2021
Skarrild Kirke og kirkegård

13 - Evt.

 

 

14 - Gullestrup MR / Ansøgning om flytning af
midler fra drift til anlæg (orienteringspunkt)

Gullestrup MR har afsluttet anlægsprojektet vedr.
maling af kirke og sognegård. Anlægsprojektet viser
et underskud på kr. 10.756,26.
MR anmoder om at dække underskuddet af
kirkekassens egne midler ved at flytte kr. 10.756,26
fra drift til anlæg.
 
Provsterne har truffet en formandsbeslutning, hvor
de har besluttet, at Gullestrup MR få flytte kr.
10.756,26 af kirkekassens egne midler fra drift til
anlæg, så anlægsprojektet dermed går i "0".

Sager:
Budget 2021 - Gullestrup - Herning Søndre (2020 -
2515)
Budget 2021 - Gullestrup - Herning Søndre (2020 -
2515)

Bilag:
Overførsel af beløb fra drift til anlæg, Referat
09122021, Svarbrev vedr. flytning af midler fra drift
til anlæg

Taget til efterretning. 

15 - HR (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

16 - Skoletjenesten - VIBSKO (orienteringspunkt)

 

Orienteret.



17 - Folkekirkens Familiestøtte (orienteringspunkt)

 

Orienteret.
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Carsten Hoffmann (Herning Nordre
Provsti)

Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre
Provsti)

Johannes Jespersen Lars Staunstrup Jensen

Jens Christian Troelsen John Egebjerg-Johansen

Poul Rosenvinge Nissen Ejvind Dahl (Herning Nordre
Provstiudvalg)

Jens Christian Hasager Kirk (Herning
Nordre Provstiudvalg)
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