Referat
Herning Nordre Provsti - Møder

PU-møde 11. september 2018 - d. 11-09-2018 kl. 15:30 til 23:59

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

Mødepunkt

Referat

l - Haderup / 5%-ansøgning vedr. renovering af

Provstiudvalget godkender en 5%-bevilling op til kr.

præstebolig ifm. embedsskifte

431.000,-

2018.08.22. Haderup menighedsråd ansøger om en
5%-bevilling op til kr. 431.000 ifm. renoveringen af
præsteboligen i Haderup ifm. embedsskifte.
Punkter fra synsrapporten ifm. udflytningssynet 22.
august 2018:
l) Udhus - elradiatorer i depotrum 2 stk. Kr. 5.000,-

2) Robotklipper, strøm, planering af plænen. Kr.
40.000,- 3) Træ/alu-vinduer (på budget 2019 kr.
100.000,-), yderligere. Indkøbes med 10 års garanti
hos vindueleverandør. Holdes i samme stil. G-værdi
mindre end 0,5 på vinduer i kontor og stue. Kr.

100.000,- 4) 20 kvm fliser på østterrassen rettes
op/fornys. Kr. 10.000,- 5) Maling af udvendig
træværk (gavle og sternkanter). Egne midler. 6)
Isoleret loftlem med stige. Kr. 5.000,- 7)
Præstekontor - nyt sidde-arrangement (må gerne
vælges af ny præst). Kr. 20.000,- 8) Trægulve - slibes

og lakeres. Ved gulvsliber ex KA, Herning
gulvafslibning. Kr. 25.000,- 9) Fransk dobbeltdør ml
stue og spisestue (midt på væggen) uden dørtrin +
reparation af gipsvæg. Kr. 20.000,- 9) Ovn og komfur
(købes i samme sæt), køleskab, fryser. Kr. 40.000,-

10) Håndtag, beslåning, dørstop tjekkes. Kr. 5.000,11) Afdækning af el-tavler og ws-teknik. Kr. 5.000,-

12) El-tjek. Kr. 1.000,-13) Sanitet på gæstetoiletsædet skal skiftes. Intet beløb. 14) Badeværelse: skift
af elastiske fuger + nyt vaskekumme og skabe
(bademiljø). Kr. 25.000,-15) Malerarbejde indvendig
undtagen konfirmandstue, indgang og lille køkken.
Finerdøre renses og evt. oliebehandles. Kr. 90.000,-

Derudover har Haderup menighedsråd den 5.
september 2018 eftersendt følgende punkter,

hvortil provstiets bygningskyndige, Finn Balle, er
kommet med overslag på:
16) Køkkenbordplader hvor lamineringen er revnet
og slået i stykker. Kr. 18.000,-17) Utæt
køkkenarmatur. Kr. 4.000,-18) Defekte hængsler og

låger i køkken og garderobeskabe. Kr. 5.000,-19)
Flytning af radiatorer i forbindelse med udskiftning
af vinduer. Kr. 5.000,- 20) Opretning afflisekant
rundt om præstegården. Beløb er afsat i
synsrapport. 21) Manglende grunder af væge så
tapet er løsnet og faldet af. Beløb er afsat i
synsrapport. 22) Manglende fejelister i mange af
rummene. Kr. 5.000,- 23) Løse kabler hængende fra
loft i nogle af rummene. Kr. 3.000,-

Sager:

Tjenestebolig - Haderup - Feldborg - Kirkevej 11,

7540 Haderup (2018 - 24485)
Bilag:
2018_08_22 udflytningssyn Haderup præstebolig,
Aktdokument, Aktdokument

2 - llskov / 5%-ansøgning ifm. angreb af murbier på

Provstiudvalget godkender en 5%-bevilling på kr.

llskov Kirke

162.500,-

2018.08.28. llskov menighedsråd ansøger om en 5%bevilling på kr. 162.500,- til dækning af omfugning af
llskov Kirke ifm. angreb af murbier.
Angrebet af murbier blev konstateret ifm.
provstesynet i 2017. Menighedsrådet indsendte den
13. juni 2017 en skadesanmeldelse til
Forsikringsenheden, og først den 17. august 2018 har
menighedsrådet fået besked om, at skaden ikke er
dækningsberettiget, da der ikke var tale om
nedstyrtningsfare.
Omfugningen har fundet sted i foråret 2018.

Sager:

llskov Kirke - angreb af murbier - llskov (2018

24876)
Bilag:
llskov ansøgning murbier

4 - Ørnhøj / udvidelsen af Ørnhøj kirkecenter

Provstiudvalget videresender ansøgningen til Viborg
Stiftsøvrighed med anbefaling om godkendelse.

2018.06.22. Viborg Stiftsøvrighed fremsender sin
principgodkendelse af projektet udarbejdet af

OBS! Det undersøges nærmere, om arkitektens

arkitektfirmaet Frost Larsen A/S. En endelig
godkendelse af projektet var betinget af følgende:

tegninger lever helt op til kravene stillet ifm.

"...en dispositionsplan og en tegning, der viser de

nuværende forhold i bygningen...Dispositionsplanen

stiftsøvrighedens principgodkendelse.

skal desuden vise, hvorledes projektet forholder sig
til omgivelserne. Der er vist adgang til
bygningsudvidelsenfra nord. Hvad sker der med den
nuværende hæk mod
parkeringspladsen ?.,.gravearbejde sker i samarbejde
med Nationalmuseets kirkearkæologer."

2018.09.06. Ørnhøj menighedsråd ansøger om
endelig godkendelse af udvidelsen af Ørnhøj
kirkecenter og har i den forbindelse fremsendt
yderligere bilag i form aftegningsmateriale
udarbejdet af arkitektfirmaet Frost Larsen A/S samt
med bemærkning om, at der plantes ny hæk lidt
længere ude på parkeringspladsen, men i samme
linje.
Desuden har menighedsrådet sendt mail til
Nationalmuseet med besked om, at der i forvejen er
blevet gravet vandledning ned, hvor udvidelsen
kommer til at ligge. Derfor forventes der ikke at være
nogle arkæologiske interesser.

Projektet finansieres ved en anlægsbevilling på
budget 2019 på kr. 2.630.000,-

Sager:

Ørnhøj kirkecenter - udvidelse (2018 - 3658)

Bilag:
Aktdokument, 001 - Kate- og belægningsplan, 002
Situationsplan nedbrydning, 011 - Stueplan
Eksisterende og nedbrydning, Afgørelse vedr.
udvidelse af kirkecentret, Aktdokument, Vedr.
udgravning v. nyt byggeri. _20180906

5 - Eventuelt

Evaluering af budgetsamråd 2018:
Jf. loven belyses på budgetsamrådetde økonomiske
forhold i provstiet, og målsætninger for udgifter og
ligning set i et flerårigt perspektiv drøftes.
Forslag om flere informationer omkring
kirkekassernes ligninger tages op ifm.
forberedelserne til budgetsamråd 2019.
Der udsendes ikke yderligere materiale til
menighedsrådene i år.

6 - Orientering vedr. Kirke til Kirke og FKG

Provstiudvalget orienteret.

7 - Orientering vedr. Folkekirkens Familiestøtte

Provstiudvalget orienteret.

