Referat
Herning Nordre Provsti – Møder

PU-møde den 7. september 2021 kl. 15.30 - d. 07-09-2021 kl. 15:30 til 23:59
Deltagere: Alex Dahl Nielsen, Ejvind Dahl, Knud Erik Lundtofte Hansen, Jens Martin Christensen, Poul
Rosenvinge Nissen, Poul Ole Højgaard Bech, Anne Marie Søe Nørgaard, Carsten Hoffmann, Kirsten Braad
Thyssen

Mødepunkt

Referat

1 - Timring-Tiphede MR / Ansøgning om 5% midler
ifm. tilslutning til den kommunale vandafledning
(beslutningspunk)

PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 323.087 så
Timring Kirke, værksted, kapel og præstebolig kan
blive tilsluttet den kommunale vandafledning.

Timring-Tiphede MR søger om 5% midler på
kr. 323.087 til dækning af udgifter i forbindelse med
at tilslutte Timring Kirke, værksted og kapel samt
præstebolig til det kommunale spildevand/overflade
vandafledning.

Inden projektet igangsættes, skal MR få den
udførende entreprenør til at udarbejde en
beskrivelse af arbejdet med tilhørende billeder af de
steder, hvor der skal graves på kirkegården.
Derudover skal der vedlægges et budgetoverslag.
Dette skal sendes til godkendelse i Viborg Stift via
Timring-Tiphede MR gør i ansøgningen opmærksom PU.
på, at de ønsker at beholde det overskydende jord
fra gravearbejdet til brug ved fornyelse på Timring Først når projektet er godkendt af Viborg Stift,
kirkegård.
må projektet igangsættes.
Sager:
Byggesag - Timring-Tiphede - Tilslutning til
kommunal vandafledning på Timring KG - Ansøgning
om 5% midler - Herning Nordre (2021 - 24043)
Byggesag - Timring-Tiphede - Tilslutning til
kommunal vandafledning på Timring KG - Ansøgning
om 5% midler - Herning Nordre (2021 - 24043)
Bilag:
Fra MR. Ansøgning om 5% midler vedr.
kloakseparering på Timring KG, Herning Nordre og
Søndre provstier ansøgning 5%, Tilslutningstilladelse
til spildevand_kirkegård

2 - Timring-Tiphede MR / Ansøgning om
kirkegårdsfornyelse (beslutningspunkt)

PU har sendt MR´s projekt om kirkegårdsfornyelse til
udtalelse hos kirkegårdskonsulenten.

Timring-Tiphede MR har indsendt et projekt om
fornyelse på Timring Kirkegård.

PU godkender projektet, hvis kirkegårdskonsulenten
kan anbefale projektet.

MR ønsker at flytte aktiviteter og nogle af årets
gudstjenester ud i det frie rum og ønsker derfor at
etablere et uderum på arealet, der ligger til højre for
indgangen til kirkegården fra Præstegårdvej.
Projektet beskrives i det indsendte materiale fra MR.
Prisoverslag inkl. nye pærer i lamper og ny sensor
med tidsstyring af lamperne på kirkegården lyder på
kr. 86.100.
Der er vedlagt arbejdsbilag.
Sager:
Kirkegård - Timring-Tiphede - Kirkegårdsfornyelse på
Timring Kirkegård - Herning Nordre (2021 - 24044)
Kirkegård - Timring-Tiphede - Kirkegårdsfornyelse på
Timring Kirkegård - Herning Nordre (2021 - 24044)
Bilag:
Projekt Kirkegårdsfornyelse - 2. version, PROJEKT
KIRKEGÅRDSFORNYELSE økonomiske dispositioner,
Skitse over projektet - scenen, Arbejdsbilag TimringTiphede, Projekt kirkegårdsfornyelse

3 - Studsgård MR / Vedr. nyt varmeanlæg i
Studsgård Kirke (beslutningspunkt)
Provstikontoret har modtaget en udtalelse fra
varmekonsulent Poul Klenz vedr. nyt varmeanlæg i
Studsgård Kirke.

På baggrund af varmekonsulent Poul Klenz udtalelse
vedr. varmeanlæg i Studsgård Kirke anbefaler PU, at
MR arbejder videre med den løsning, at oliekedlen
udskiftes med en elektrisk opvarmet kedel, og at der
installeres mere varmeeffekt i kirkens kor. MR skal
sikre sig, at der tilkobles en luft til vandpumpe.

Studsgård MR står overfor en indvendig renovering Poul Klenz vurderer at prisen for ovenstående
af Studsgård Kirke og i den forbindelse overvejes den beløber sig til ca. kr. 250.000 inkl. ny elforsyning.
nuværende opvarmning af kirken.
Studsgård MR har på budget 2022 fået bevilget kr.
På nuværende tidspunkt opvarmes Studsgård
750.000 til udskiftning af den primære energikilde i
Kirke med oliefyr. Den nuværende oliekedel har en Studsgård Kirke ifm. kirkerenoveringen.
forventet rest levetid på ca. 4 år.
Det overskydende beløb på ca. kr. 500.000 tilskrives
I henhold til udtalelse fra Poul Klenz er der to
ikke den samlede økonomiske ramme i forbindelse
muligheder i forbindelse med ny opvarmning af
med renoveringen af Studsgård Kirke, men vil i
Studsgård Kirke:
stedet blive reguleret i forhold til budget 2023 eller
som et ekstraordinært afdrag på Stiftsmiddellånet.
- Helt nyt varmeanlæg med gulvvarme og radiatorer
på væggene, forsynet fra luft/vand varmepumper
inkl. el-forsyning. Prisskøn kr. 1.000.000 inkl. moms.
I denne pris er der ikke indregnet bygningsmæssige
arbejder i forbindelse med gulvkonstruktionen.
- Udskiftning af oliekedel til en elektrisk kedel.
Prisskøn inkl. ny elforsyning kr. 250.000 inkl. moms.

Sager:
Byggesag - Studsgård - Istandsættelse af kirken Herning Nordre (2020 - 25021)
Byggesag - Studsgård - Istandsættelse af kirken Herning Nordre (2020 - 25021)
Byggesag - Studsgård - Istandsættelse af kirken Herning Nordre (2020 - 25021)
Bilag:
VS Studsgård kirke, Studsgård kirke varmeanlæg,
NOTAT vedr. varmeanlægget i Studsgård Kirke

4 - Haderup MR / Ansøgning om ekstra midler til
værkstedsbygning (beslutningspunkt)
På PU-mødet den 20.08.2019 godkendte PU, at
Haderup MR måtte bruge kr. 571.500 af salgssum
indestående i Viborg Stift til opførelse af
værkstedsbygning, ændring af eksisterende garage
og overdækket areal, mulddepot, inventar mm.

PU godkender en samlet økonomisk ramme til
opførelsen af værkstedsbygningen mm. på i alt kr.
605.186,18.
PU godkender, at den samlede udgift på kr.
605.186,18 må dækkes af Haderup kirkekasses
"Salgssum", som er indestående i Viborg Stift.

Nu er projektet afsluttet og byggeprojektet er
overskredet med i alt kr. 33.686,18 pga. flere
uforudsete udgifter. Den samlede udgift til projektet
lyder på kr. 605.186,18.
Til dækning af underskuddet søger Haderup MR om
frigivelse af yderligere kr. 33.686,18 af den
indestående salgssum i Viborg Stift.
Sager:
Byggesag - Haderup - Værkstedsbygning, tilbygning
til garagen på kirkegården - Herning Nordre (2019 17206)
Byggesag - Haderup - Værkstedsbygning, tilbygning
til garagen på kirkegården - Herning Nordre (2019 17206)
Bilag:
25.08.2021, Endeligt budget for byggeri, ansøgning
om frigivelse af ekstra midler, værkstedsbygning,
Svarbrev Haderup - frigivelse af midler Viborg Stift

5 - Bagatelgrænse vedr. 5% bevilling og den
beregnede momsprocent (beslutningspunkt)
På PU-mødet den 10.09.2019 besluttede PU
følgende:
PU godkender, at det ved 5% bevillinger er den
aktuelle momsprocent på kirkegården, der bruges

PU godkender en bagatelgrænse på kr. 5.000.

ved udbetaling af 5% midler. Når MR opgør den
endelige momsprocent ved årsskiftet, vil det være
muligt for MR at indsende en 5% ansøgning, hvis en
evt. ændret momsprocent vil få stor betydning for
kirkekassens økonomi.
Nogle MR har oplevet at få en anmærkning fra
revisor, hvis MR på baggrund af ovenstående har
fået for meget udbetalt i 5% midler i forbindelse
med opgørelse af momsprocenten ved
årsafslutningen.
Provstikontoret foreslår derfor, at der indføres en
bagatelgrænse på kr. 5.000. Dette vil medføre, at
hvis et MR´s momsprocent ændrer sig ifm.
årsafslutningen, skal MR ikke indsende en ansøgning
til PU, hvis det beløb som MR har fået udbetalt for
meget i 5% midler er under kr. 5.000 pr. bevilling.
MR må dermed beholde beløbet i kirkekassen.
Sager:
Ansøgning 5% midler - Kirkegårdens variable
momsprocent skal fratrækkes ansøgning Bagatelgrænse på kr. 5.000 - Herning Nordre (2021 23314)
Ansøgning 5% midler - Kirkegårdens variable
momsprocent skal fratrækkes ansøgning Bagatelgrænse på kr. 5.000 - Herning Nordre (2021 23314)
Bilag:
Beslutning på PU-møde 10.09.2019, NOTAT vedr.
bagatelgrænse ved 5% bevillinger og ændret
momsprocent ifm. årsafslutning

6 - Eventuelt

7 - Orienterende budgetsamråd (orienteringspunkt) Orienteret.
På det fælles budgetsamråd den 24.08.2021
besluttede menighedsrådene, at de for den næste 4årige valgperiode ønsker et orienterende
budgetsamråd.
Sager:
Budgetsamråd 2021 - Tirsdag den 24. august 2021 Herning Nordre (2021 - 21953)
Bilag:

Beslutning fra budgetsamråd 2021. Orienterende
budgetsamråd de næste 4 år

8 - Kirke til kirke (orienteringspunkt)

Orienteret.
Der skal vælges en ny repræsentant fra Herning
provstierne til "Kirke til Kirke" udvalget.

9 - FKG (orienteringspunkt)

Orienteret.
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