
Referat
Herning Nordre Provsti – Møder

PU-møde 8. november 2018 - d. 08-11-2018 kl. 15:30 til 23:59

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Ilskov / ansøgning om 5%-bevilling ifm.
urnegravsteder og reetablering af græsarealer

2018.10.23. Ilskov menighedsrådet ansøger om en
5%-bevilling på i alt kr. 48.556,40.
 
Menighedsrådet har haft en udgift på i alt kr.
22.500,- til dækning af uforudsete udgifter til
reetablering af græsareal efter tørken.
 
Derudover ansøger menighedsrådet om kr.
26.056,40 til udgifter ifm. etablering af allerede
godkendt gravstedsanlæg. Arbejdet var planlagt til
udførsel i 2019, men måtte færdiggøres i efteråret
2018 pga. akut mangel på urnegravsteder.

Sager:
Årsregnskab - Ilskov - 2018 (2018 - 30544)

Bilag:
Brev Urnegravsteder og græsarealer

Udgifterne dækkes med egne midler.

2 - Snejbjerg / ombygning og tilbygning af Kirkely

2018.11.01. Snejbjerg menighedsråd ansøger om
tilførsel af kr. 260.537,- ifm. restfinansieringen af
udvidelsen/ombygningen af Snejbjerg Kirkely.

Revideret budget efter afholdt licitation for det
samlede byggeri er kr. 7.322.381 inkl. moms.
Budgettet indeholder som noget nyt udskiftning af
pendler i de eksisterende konfirmandlokaler til nye
energibesparende LED-armaturer til kr. 56.900.
Endvidere er der medtaget udskiftning af
eksisterende zinktag, jf. synsudsatte arbejder (på
budget 2019 er der bevilget kr. 50.000,- på driften til

Provstiudvalget godkender, at den samlede
anlægsramme er op til kr. 7.322.381,-
 
Restfinansieringen på op til kr. 260.537,- dækkes
med kirkekassens frie midler. Menighedsrådet er i
stedet for velkommen til at finde evt. besparelser
uden, at disse dog må medføre en forringelse af
projektet.



udskiftning af zinkbaner på graverbygning, kapel og
Kirkely).

Projektet finansieres ved kontantbeløb på budget
2019 kr. 2.800.000 samt stiftsmidler fra grundsalg på
kr. 4.211.844,- Resterende beløb på kr. 250.000
mangler finansiering og at der kan blive tale om
besparelser i projektet.

Projektet blev endeligt godkendt af Viborg
Stiftsøvrighed den 6. august 2018.

 

Sager:
Snejbjerg Kirkely - udvidelse af sognegård - Snejbjerg
(2018 - 12530)

Bilag:
Snejbjerg, budget_kirkely 20181031,
fba_rådgiveraftale_udvidelse af
sognehus_underskrift_20181031, Aktdokument,
Ansøgning Snejbjerg

3 - Ilskov / frigivelse af stiftsmidler til indkøb af
lysglobe til Ilskov Kirke

 

2018.11.01. Ilskov menighedsråd ansøger om delvis
frigivelse af Ilskov Menighedsråds stiftsmidler
stammende fra Ilskovs andel af salgsprovenuet fra
Grove præstegård.

Beløbet for lysglobe inkl. kunstnermoms og inkl.
levering forventes at beløb sig til kr. 80.000,-

 

Sager:
Ilskov Kirke - indkøb af lysglobe - frigivelse af
stiftsmidler (2018 - 35472)

Bilag:
Lysglobe, Beslutningsreferat 23102018

Provstiudvalget videresender med anbefaling
menighedsrådets ansøgning til Viborg
Stiftsøvrighed. 

4 - Simmelkær / overførsel af anlægsmidler til
renovering af Simmelkær kirke og kirkegårdsmur

2018.10.15. Simmelkær menighedsråd ansøger om
tilladelse til at overføre kr. 65.000,- fra konto
741120 "Videreførsel af midler til ikke-udført
anlægsarbejde" til dækning af udgifterne til
udskiftningen af kirkegårdsmuren samt at måtte

Provstiudvalget godkender overførslen af kr. 65.000
til restfinansieringen af kirkegårdsmurudskiftning og
det resterende beløb til anlægsprojektet vedr. den
indre renovering af Simmelkær Kirke.
 
Den samlede anlægsramme for den indre renovering
af Simmelkær fastholdes.



overføre de resterende kr. 79.907,39 til
anlægsprojektet vedr. den indre renovering af
Simmelkær Kirke.

Sager:
Simmelkær Kirke - indvendig renovering (2018 -
3902)
Årsregnskab - Simmelkær - 2018 (2018 - 32169)

Bilag:
Ansøgning PU 151018, Aktdokument

5 - Hodsager / indgangspartiet ved Hodsager kirke

2018.10.30. Efter anmodning fra provstiudvalget har
Hodsager menighedsråd fremsendt
besparelsesmuligheder i projektet vedr.
indgangspartiet i Hodsager Kirke.
 

Menighedsrådet har fremsendt følgende
besparelsesmuligheder for i alt kr. 93.750 inkl.
moms:

- Ændring af alu.profiler fra Hansen millennium til
Sapa SfB 2086 
- LED lys ændres til Develtron incl. lysdæmpning

Derudover er der en bemærkning om, at  Alu-døre
leveres forberedt for montering af motorlås uden
karmoverførelse (batteriløsning). Dette er sket på
baggrund af anmodning fra provstiet efter
gennemført kirkegårdsopmåling, hvor det blev
bemærket, at der ikke er automatisk låsning af
dørene i Hodsager Kirke.

 

Sager:
Hodsager Kirke - indgangsparti - ændring (2018 -
6202)

Bilag:
Aktdokument, Alupartier, Budget efter spareforslag,
SScan fra A18100414580, Hodsager, Delreferat fra
møde PU-møde 21. august 2018, Aktdokument

Provstiudvalget besluttede, at besparelsen på ca. kr.
89.000,- vedr. alu-vinduerne skal gennemføres, mens
at installeringen af LED-lys (anslået udgift kr. 5.000,-
) fastholdes.
 
Derudover skal menighedsrådet få installeret
motorlås uden karmoverførelse (batteriløsning) til en
anslået pris på maks. kr. 20.000,- inkl. moms.
 

6 - Tjørring / skovkirkegård ved Tjørring Kirke
(genbehandling)

2018.09.19. Genbehandling af Tjørring
menighedsråds ansøgning om kr. 1.865.000,- til
langtidsplanen ifm. anlæggelsen af en skovkirkegård

Behandles under Herning Søndres dagsorden.



samt etablering af p-pladser ved Tjørring kirkegård.

2018.1029. Kirkegårdskonsulent Mogens B.
Andersen har fremsendt sin udtalelse ifm. Tjørring
skovkirkegård.

 

Sager:
Tjørring - skovkirkegård (2018 - 3877)

Bilag:
Ansøgning om skovkirkegård, Kopi af
Overslag_20180322_revA20180927, Tjørring-
Skovafdeling-MBA.01.2018, Aktdokument, Delreferat
fra møde PU-møde 10. oktober 2018

7 - Feldborg / udviklingsplan for Feldborg kirkegård

2018.11.05. Feldborg menighedsråd ansøger om
provstiudvalgets godkendelse af udviklingsplan for
Feldborg kirkegård.
 
På budget 2018 er der givet en engangsbevilling på
driften på kr. 100.000 til dækning af udgifter ifm.
ændringer på Feldborg kirkegård.
 
2018.10.20. Kirkegårdskonsulent Mogens B.
Andersen har fremsendt sin udtalelse
ifm. udviklingsplanen.

Sager:
Feldborg kirkegård - udviklingsplan (2018 - 3858)

Bilag:
Aktdokument, Feldborg-Udviklingsplan, endeligt
forslag-MBA.02.2018

Provstiudvalget godkender udviklingsplanen.

8 - Vinding / renovering af eksisiterende kirkesti

2018.10.29. Vinding menighedsråd har fået en
henvendelse fra Vinding borgerforening ifm. planlagt
renovering og udbygning af den eksisterende
kirkesti, som forbinder byen med kirken. Sagen
vedrører kirkebeskyttelseslinjen.
 
 

Sager:
Tjenestebolig - Vinding og Vind - Præstevejen 5,
Sørvad (2018 - 8262)
Vinding - renovering af eksisiterende kirkesti -

Provstiudvalget har ikke umiddelbart
nogen indvendinger mod projektet og afventer evt.
høring fra Herning Kommune.



Vinding borgerforening (2018 - 34807)

Bilag:
Aktdokument, Renovring af Kirkestien, Renovering
kirkesti og ny bro, kirkebyggelinje Vinding Kirke,
Aktdokument

9 - Eventuelt

 

Provstiudvalget orienteret. 

10 - Nøvling / helhedsplan for Nøvling kirkegård
(orientering)

2018.10.26. Til orientering. På PU-mødet den 10.
oktober 2018 godkendte provstiudvalget
helhedsplanen under forudsætning af
kirkegårdskonsulentens anbefaling.
 
Kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen har
fremsendt sin anbefaling af projektet.

Sager:
Nøvling kirkegård - ændringer - udviklingsplan (2018
- 12554)

Bilag:
Nøvling-Helhedsplan-MBA.01.2018

Provstiudvalget orienteret. 

11 - Aulum / Renovering af dåbsværelse, børnerum
og kælder i Aulum Kirke (orientering)

2018.10.24. Viborg Stiftsøvrighed har fremsendt sin
principgodkendelse af renoveringen af
dåbsværelset, børnerummet og kælderen i Aulum
Kirke.

Sager:
Aulum Kirke - dåbsværelse - børnerum (2018 -
13704)

Bilag:
Afgørelse vedr. renovering af dåbsværelse,
børnerum og kælder, Aulum kirke dåbsværelse,
Aulum.renovering af dåbsværelse mm., 180710
Aulum Kirke, renovering af dåbsværelse

Provstiudvalget orienteret.

12 - Ørnhøj / udvidelse af kirkecenter ved Ørnhøj Provstiudvalget orienteret. 



Kirke (orientering)

2018.10.18. Viborg Stiftsøvrighed har
endeligt godkendt det indsendte projekt vedr.
udvidelsen af Ørnhøj kirkecenter. 

Sager:
Ørnhøj kirkecenter - udvidelse (2018 - 3658)

Bilag:
Afgørelse vedr. udvidelse af kirkecenter, Ørnhøj
Kirke, Ørnhøj-Kirkecenter-MBA-02.2018, Ørnhøj
kirkecenter.udvidelse.suppl., 181018 Ørnhøj Kirke,
udvidelse af kirkecenter

13 - Orientering vedr. Folkekirkens Familiestøtte

 

Provstiudvalget orienteret. 

14 - Orientering vedr. Kirke til Kirke og FKG

 

Provstiudvalget orienteret. 


