
Referat
Herning Nordre Provsti – Møder

PU-møde 6. december 2022 - d. 06-12-2022 kl. 15:30 til 18:00

Deltagere: Carsten Hoffmann, Johannes Jespersen, Lars Staunstrup Jensen, Jens Christian Troelsen, John
Egebjerg-Johansen, Ejvind Dahl, Brian Krüger Iversen
Afbud: Poul Rosenvinge Nissen

 

Mødepunkt Referat

2 - Sunds MR / Renovering af kapel på Sunds
Kirkegård (beslutningspunkt)

Sunds MR har indsendt et ønske om forhøjelse af
den økonomiske ramme til renovering af Sunds
Kapel med kr. 200.000 - 300.000.

Af det fremsendte notat fremgår det, at MR søger
om ekstra midler til dækning af følgende udgifter:

- Anskaffelse og montering af kølefaciliteter
- Katafalk med hævefaciliteter
- Skjul af dør til kølerum
- Udsmykning af kapelrummet
- Øvrig møblering af kapelrummet

PU har på PU-mødet den 05.04.2022 godkendt en
samlet økonomisk ramme på kr. 600.000 til
renovering af Sunds kapel. MR får kr. 600.000 på
anlæg til projektet i budget 2023.

Sager:
Byggesag - Sunds MR - Renovering eller nyt kapel på
Sunds Kirkegård - Herning Nordre (2021 - 22754)
Byggesag - Sunds MR - Renovering eller nyt kapel på
Sunds Kirkegård - Herning Nordre (2021 - 22754)

Bilag:
Notat vedrørende kapel, Tegninger kapel -11-
30_080128 (003), 2022-11. Kapel 1207.
Fagbeskrivelse, 2022-11 Kapel 1207.Udbudsskrivelse,
Referat fra ordinært menighedsrådsmøde den 29.
nov. 2022

PU fastholder den økonomiske ramme på kr.
600.000, som MR modtager på budget 2023.

Hvis udbuddet overstiger de kr. 600.000, er det PU´s
udgangspunkt, at udskiftning af taget på kapellet
tages ud af projektet jf. PU´s svarbrev fra den
05.04.2022.



3 - Ørre-Sinding MR / Projekt vedr. indvendig
renovering af Sinding Kirke (beslutningspunkt)

Ørre-Sinding MR har indsendt projekt vedr.
indvendig renovering af Sinding Kirke samt ny
varmekilde i kirken til godkendelse i Viborg Stift.

PU har tidligere godkendt en samlet økonomisk
ramme til projektet på kr. 5.800.000.
 
Den samlede udgift i henhold til det indsendte
budget beløber projektet sig til kr. 5.580.000.
 
Finansiering i henhold til indsendt budget:
 
Samlet økonomisk ramme:          kr.  5.580.000
Modtaget på budget 2021:          kr.    -150.000
Modtaget på budget 2022:          kr. -1.850.000
Modtager på budget 2023:          kr. -1.700.000
Restbeløb:                                        kr.  1.880.000
 
PU har tidligere besluttet, at restbeløbet på op til kr.
2.100.000 skal finansieres ved salg af MR´ets jord og
aktier samt ved at søge diverse fonde.
 
Ørre-Sinding MR søger PU om lov til at sælge
agerjord og efterfølgende salg aktier på op til kr.
2.100.000 alt efter behovet. Dette vil afhænge af, om
MR får midler fra fonde eller bidrag til projektet fra
lokale.

Sager:
Herning Nordre Provsti - Byggesag - Sinding kirke -
Herning Nordre Provsti - Viborg Stift - Ørre-Sinding
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 35792)

Bilag:
Opsummering, 281122 Sinding Kirke

PU godkender, at Ørre-Sinding MR må sælge
skov/agerjord og efterfølgende sælge aktier på op til
kr. 2.100.000 alt efter behovet i forhold til den
godkendte økonomiske ramme på op til kr.
5.800.000.

PU videresender MR´ets ansøgning til Viborg Stift
med anbefaling.

4 - Studsgård MR / Projekt vedr. indvendig
renovering af Studsgård Kirke (beslutningspunkt)

Studsgård MR har indsendt projekt vedr. indvendig
renovering af Studsgård Kirke samt ny varmekilde i
kirken til godkendelse i Viborg Stift.
 
I henhold til det indsendte projekt vil den indvendige
renovering af kirken inkl. ny varmekilde beløbe sig til
kr. 3.066.000.
 
MR søger PU om forhøjelse af den økonomiske
ramme med kr. 516.000 til projektet inkl. ny

PU godkender en forhøjelse af den økonomiske
ramme til indvendig renovering af Studsgård kirke
med kr. 516.000. 

PU godkender dermed en samlet økonomisk ramme
til indvendig renovering af Studsgård Kirke inkl. nyt
varmeanlæg på kr. 3.066.000.

Begrundelse for forhøjelse af den økonomiske
ramme er, at der har været uklarhed om, om beløbet
på kr. 150.000 som blev givet på budget 2021 var en
del af den samlede økonomiske ramme. Derudover
viser det sig, at udgifterne til etablering af nyt



varmekilde.

Derudover har MR yderligere ønsker for kr. 701.000. 

PU har tidligere godkendt en samlet økonomisk
ramme på kr. 1.800.000 til den indvendige
renovering af kirken samt kr. 750.000 til en ny
varmekilde i kirken. Den tidligere godkendte
samlede økonomiske ramme lyder dermed på kr.
2.550.000 til det samlede projekt

Sager:
Herning Nordre Provsti - Byggesag - Studsgård Kirke -
Studsgård Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022
- 35961)

Bilag:
Opsummering, SKopimaskin22112909280, 291122
Studsgård Kirke

varmeanlæg er kr. 214.031 dyre end først antaget.

PU kan ikke umiddelbart godkende en yderligere
forhøjelse af den økonomiske ramme til ekstra-
arbejder på kr. 701.000, men hvis det er muligt for
MR at finde midler (ved hjælp af fonde,
kirkeistandsættelsesordningen o.a.) til hel eller delvis
dækning af udgifter til ekstra-arbejder på kr.
701.000, godkender PU en samlet økonomisk ramme
på op til kr. 3.767.000.

Hvis det ikke lykkes for MR at finde midler til
dækning af udgifter til ekstra-arbejder, skal ekstra-
arbejderne udelades af projektet.

Som udgangspunkt skal finansieringen af den ekstra
bevilling på kr. 516.000 dækkes ved forhøjelse af det
allerede bevilgede lån i stiftsmidlerne. Da projektet
først vil blive igangsat til august 2023, vil
hovedstolen på lånet blive afklaret i forbindelse med
budgetbehandlingen til budget 2024.

PU videresender MR´ets ansøgning til Viborg Stift
med anbefaling.

5 - Vildbjerg MR / Ansøgning om 5% midler til
opsætning af solceller (beslutningspunkt)

Vildbjerg MR har indsendt en ansøgning om 5%
midler på kr. 63.012 ekskl. moms til merudgifter i
forbindelse med opsætning af solceller.
Projektet beløber sig i alt til kr. 398.904.
 
Vildbjerg MR har på budget 2022 modtaget kr.
240.000 til projektet. Derudover skal Vildbjerg MR
dække kr. 50.000 af kirkekassens egne midler.
 
Vildbjerg Kirkegårds variable momsprocent er på
53%.
 
Den reelle ekstraudgift udgør:
 
Ekstra udgift iht. ansøgning:             kr. 63.012
25% moms:                                           kr. 15.753
Variabel momsprocent - 53%:          kr.  -8.349
Merudgift i alt:                                     kr. 70.416
 
MR søger derfor reelt om 5% midler på kr. 70.416 til
dækning af den ekstra udgift til projektet.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Vildbjerg - Etablering af

PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 70.500 til
etablering af solceller.

MR kan dermed fastholde etablering af luft til luft
varmepumpe i den gamle graverbolig, som MR
modtager kr. 20.000 til på budget 2023.



solceller - LÅN i 5% midlerne - Ansøgning om 5%
midler - Herning Nordre (2022 - 15374)

Bilag:
Endeligt tilbud el og sol rev 28112022, Ansøgning
solceller - endeligt tilbud

7 - Snejbjerg MR / Ansøgning om 5% midler til 2 nye
ruder i Hospitalskirken (beslutningspunkt)

Snejbjerg MR har indsendt en ansøgning om 5%
midler på kr. 35.685 til dækning af udgifter i
forbindelse med udskiftning af to ruder i
Hospitalskirken.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Snejbjerg - Udskiftning af 2
ruder i Hospitalskirken - Herning Nordre (2022 -
33627)

Bilag:
Ansøgning 5% midler samt kopi af referat,
Kvartalsrapport pr. 30.09.2022 Snejbjerg

PU godkender en 5% bevilling på kr. 35.685.

8 - Timring-Tiphede MR / Ansøgning om 5% midler
vedr. reparation af ringeanlæg (beslutningspunkt)

Timring-Tiphede har indsendt en ansøgning om 5%
midler på kr. 144.853 til dækning af udgifter i
forbindelse med reparation af ringeanlægget ved
Timring Kirke.
 
Det nuværende ringeanlæg er kun delvis
automatiseret, hvilket betyder at graveren skal i
kirketårnet ved hver kirkelig handling og aktivere et
andet program til ringning.
 
Derudover er der stor slitage på klokken forårsaget
af hammeren.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Timring-Tiphede - Ustabilt og
slidt ringeanlæg - Tilbud på automatisk ringeanlæg -
Herning Nordre (2022 - 33778)

Bilag:
Ansøgning vedr ringeanlæg med underskrifter

PU betragter arbejdet som almindelig vedligehold af
ringeanlægget.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 145.000 til
reparation af ringeanlægget ved Timring Kirke.

9 - Vinding MR / Flytning af renter fra drift til anlæg
(beslutningspunkt)

PU godkender, at Vinding MR flytter samtlige renter
som MR har modtaget på driften på i alt kr. 57.938



Da opførelse af en ny præstebolig i Vinding endnu
ikke er igangsat, søger Vinding MR om, at de må
flytte det beløb, som MR har modtaget i driften på
budget 2022 til betaling af renter i forbindelse
med et Stiftsmiddellån.
 
Vinding MR har modtaget renter på kr. i alt 57.938 i
driften på budget 2022.

PU har på PU-mødet den 10.05.2022 besluttet, at
MR skal flytte kr. 40.000 af rentebeløbet til
anlægsprojektet "Ny præstebolig".
 
Vinding MR søger nu, at de må flytte de sidste renter
på kr. 17.938 fra drift til anlægsprojektet "Ny
præstebolig".

Sager:
Byggesag - Vinding og Vind - Ny præstebolig,
Præstevejen 5, Sørvad - Nybygning på eks. grund -
Ansøgning 5% midler - Herning Nordre (2021 -
16885)
Byggesag - Vinding og Vind - Ny præstebolig,
Præstevejen 5, Sørvad - Nybygning på eks. grund -
Ansøgning 5% midler - Herning Nordre (2021 -
16885)

Bilag:
TelefonNOTAT vedr. finansiering af ny præstebolig i
Vinding, VS ansøgning

fra drift til anlæg.

10 - Haderup og Hedeager MR / Samarbejdsaftale
vedr. regnskabsføring (beslutningspunkt)

Hedeager og Haderup MR har indsendt
underskrevnet samarbejdsaftale om fælles
regnskabsfører til behandling i PU, hvor Hedeager
MR varetager regnskabsføring for Haderup MR.
 
På PU-mødet den 12.10.2022 besluttede PU flytning
af ligning fra Sunds kirkekasse til Hedeager
kirkekasse i forbindelse med fremtidig
regnskabsføring for Haderup MR.

Sager:
Samarbejdsaftale 2022 - Hedeager og Haderup -
Regnskabsfører - Herning Nordre (2022 - 20637)
Samarbejdsaftale 2022 - Hedeager og Haderup -
Regnskabsfører - Herning Nordre (2022 - 20637)

Bilag:

PU godkender den indsendte samarbejdsaftale. 



Underskr. samarb. Hedeager og Haderup - fælles
regnskabsfører, Svarbrev Sunds. Vedr. ligning ifm.
flytning af regnskabsføring for Haderup kirkekasse

11 - Feldborg MR / Syn 2022 (beslutningspunkt)

Feldborg MR har afholdt SYN den 18.10.2022
 
Ældre synsudsatte arbejder
 
Kirken
1) Fugerne ud- og indvendig på karnapperne skal
udskiftes p.g.a. at der trænger fugt ind

2) Malingafskalning på væggene i skibet – dette
skyldes fugt- det holdes under observation

Kirkegården
3) På kirkegårdsmuren skal der i takt med
omfugningen skiftes gummifuger på topstenen

4) Algebevoksning på kirkegårdsmur og graverhus-
og tag skal algebehandles til foråret
 
5) Rygningssten på graverhusets tag har nogle steder
mistet vedhæftning. Dette holdes under observation
 
Nye synsudsatte arbejder
 
Kirken
6) Fugerne både ud- og indvendig ved karnapperne
skal skiftes p.g.a. indtrængning af fugt
 
7) Soklen udvendig tjæres og males Kirken er pudset
i 2022 og skal males i 2023
 

8) Malingafskalning på væggene i skibet – dette
skyldes fugt Er blevet værre og skal udbedres
 
Menighedslokale
9) I menighedsrådslokalet skal det nederste af
væggen mod nord repareres og males på grund af
fugt tidligere i forbindelse med vandrørskade
 
Minikirken
10) Soklen + skorsten repareres. Soklen og stærn
tjæres.
 
Kirkegården
11) På kirkegårdsmuren, skal der i takt med

 

1) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler.

2) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler.

3) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler.

4) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler.

5) Holdes under observation.

6) Ældre synsudsat arbejde - se punkt 1

7) Udføres i 2023 for kirkekassens egne midler. Hvis
udgiften ikke kan afholdes indenfor kirkekassens
egne midler må arbejdet udskydes et år, og MR må
indsende et budgetønske til budget 2024.

8) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler.

9) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler.

10) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler.

11) Ældre synsudsat arbejde - se punkt 3



omfugningen skiftes gummifuer på topstenen
 
12) Der er algebevoksning på kirkegårdsmur og
graverhus- og tag Skal algebehandles til foråret
 
13) Rygningssten på graverhusets tag har nogle
steder mistet vedhæftning. Dette holdes under
observation

Sager:
SYN 2022 - Feldborg - Herning Nordre (2022 - 24407)

Bilag:
Skema til syn - 2022

12) Ældre synsudsat arbejde - se punkt 4

13) Ældre synsudsat arbejde - se punkt 5

Jens Christian Troelsen forlod mødet under
behandling af dette punkt.

12 - Haunstrup MR / Provstesyn (beslutningspunkt)

Der blev afholdt provstesyn i Haunstrup den
22.11.2022.
 
Kirken
1) Tagfladen blev inspiceret. Der henvises til det
ekstraordinære provstesyn den 11.10.2021.
Det blev besluttet, at så længe taget er tæt, er der
ingen grund til udskiftning af taget eller udvendig
omfugning af tagfladen.
I stedet skal tagrummet inspiceres én gang årligt af
en kyndig person for overvågning af utilsigtet
vandindtrængen.
Derudover skal graveren fortsat føre løbende tilsyn
med taget.
 
Yderligere bemærkninger:

Kirkegården
MR bør overveje at få udarbejdet en helhedsplan for
kirkegården, så gravsteder samles omkring kirken og
de gravsteder der ikke er brug for nedlægges og der i
stedet etableres fællesområder med lavere
plejeniveau. Ønske om arkitektbistand til
helhedsplan kan påføres budgetbidraget som ønske.

Sognegården
Brug af kirkehuset blev drøftet. Huset bliver brugt
mindre end tidligere.

Sager:
SYN 2022 - Haunstrup - Præ og Provstesyn - Herning
Nordre (2022 - 13431)
SYN 2022 - Haunstrup - Præ og Provstesyn - Herning
Nordre (2022 - 13431)

Bilag:
syn_2022_haunstrup_kirke, Synsskema provstesyn

1) Taget inspiceres én gang årligt af sagkyndig. 
På baggrund af provstesynet tages nyt tag på
Haunstrup Kirke af provstiets langtidsplan i år 2025.

Ønsker MR arkitektbistand til udarbejdelse af en
helhedsplan for Haunstrup Kirkegård, kan MR påføre
ønske om midler til dette i forbindelse med forårets
budgetbidrag til budget 2024.



Haunstrup den 22.11.2022

13 - Studsgård MR / Provstesyn (beslutningspunkt)

Der blev afholdt provstesyn i Studsgård den
22.11.2022.
 
Kirken
1) Flisebelægning op til kirken er ikke kørefast.
Mange fliser er knækkede og flere ligger ude af
niveau. Der er risiko for faldskader. MR indhenter
overslag på kørefast belægning, og kan herefter
påføre ønsket på rådets budgetbidrag for budget
2024 eller 2025.

2) Der er borebiller i tårnrum og i tagrum helt tæt på
tårnet. Angreb behandles til foråret.

3) Ny dør til våbenhus er monteret. Dørpumpe bør
skiftes til messingdørpumpe. Løsning skal justeres –
døren lukker ikke helt i og der er risiko for enten en
ulåst dør og på sigt risiko for at dørlåsen brænder af.
Pumpe skal tilsikre, at døren lukker helt i.

Yderligere bemærkninger:

Kirkegården
MR bør overveje at få udarbejdet en helhedsplan for
kirkegården, så gravsteder samles omkring kirken og
de gravsteder der ikke er brug for nedlægges og der i
stedet etableres fællesområder med lavere
plejeniveau. Ønske om arkitektbistand til
helhedsplan kan påføres budgetbidraget som ønske.

Sager:
SYN 2022 - Studsgård - Præ og Provstesyn - Herning
Nordre (2022 - 13428)
SYN 2022 - Studsgård - Præ og Provstesyn - Herning
Nordre (2022 - 13428)

Bilag:
syn_2022_studsgaard_kirke, Synsskema provstesyn
Studsgård den 22.11.2022

 

1) MR kan indsende budgetønske til budget 2024
eller budget 2025.
Udføres inden næste provstesyn

2) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 15.000.

3) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler.

Ønske om arkitektbistand til en helhedsplan kan MR
påføre budgetbidraget til foråret som et
budgetønske.

14 - Timring-Tiphede MR / Syn 2022
(beslutningspunkt)

Timring-Tiphede MR har afholdt SYN den
13.10.2022.
 
Timring
 

 



Ældre synsudsatte arbejder
1) 13 rygning sidebygning  og  15 skotrende
sidebygning/kirke
 
Nye synsudsatte arbejder
 
Kirken
2) Yderdør slibes let og olie behandles
 

Tiphede
 
Kirken
3) Yderdør slibes let og olie behandling
 

4) Maling døre, vindue og port

Sager:
SYN 2022 - Timring-Tiphede - Herning Nordre (2022 -
24420)

Bilag:
Tihede syn 2022, Timring syn 2022

1) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler.

2) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 1.000.

3) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 1.000.

4) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 5.000.

15 - Vind MR / Provstesyn (beslutningspunkt)

Der blev afholdt provstesyn i Vind den 22.11.2022.
 
Ældre synsudsatte arbejder
1) Tagrum – tagsten skal bindes i nødvendigt
omfang. Noget er udført i forlængelse af sidste
provstesyn (2015 og 2019) – men dette SKAL
suppleres med yderligere udskiftning!
Mange bindere er rustne og med kort levetid. Derfor
skal ALLE tagsten gennemgås med henblik på
udskiftning af eksisterende bindere til nye
galvaniserede bindere med lang levetid. Tagsten skal
bindes i henhold til ”TEGL 36”.
Dette arbejde SKAL udføres af tømrer med fornøden
viden og erfaring for oplægning af tegltage.
 
2) Utæt inddækning i tagets sydøstlige hjørne. Dette
forhold blev også bemærket på provstesyn i 2015 og
2019!
Udskiftning SKAL foretages nu.
Råddent træ SKAL ubetinget fjernes og udskiftes
med nyt friskt udtørret træ, hvorefter gavlparti
genopbygges.
Udskiftning er en reklamation på den udførte
udskiftning.
Arbejdet SKAL udføres af en tømrer med fornøden
ekspertice.

 

1) Arbejdet skal være udført inden den 1. juni 2023.

2) Arbejdet skal være udført inden den 1. juni 2023.



3) Som anført i synsrapporten fra 2019 er der netop i
dette efterår foretaget ”understrygning”.
Den udførte understrygning kasseres!
Arbejdet skal udføres med kalkmørtel som fx NHL2
tilsat ”fæhår”. Arbejdet skal udføres af kyndig murer
med fornøden ekspertise med netop
understrygningsarbejder af gamle tagflader.
Læs evt. mere her:
https://www.nordisknhl.dk/anvendelse/tag/understr
ygning

Kirken
4) Der er udført ny automatisk varmestyring til
betjening via tablet. Manuel styring er indimellem en
nødvendighed – dette foregår fra det ”lukkede”
område, hvor der normalt kun bør være adgang for
brugere med fornøden ekspertice. Som det er nu, er
der stor risiko for personskade ved betjening! Denne
kontakt skal flyttes ud til tavlens andre grupper for
direkte betjening. 

Yderligere bemærkninger

Kirkegården
Under provstesynet var man i gang med lægning af
ny granitbelægning på kirkegårdens stisystem. Rådet
og rådets arkitekt (Vilsbøll & Poulsen) indsender
snarest projekt vedr. flytning og renovering af
indgangsportaler til kirkegården.

Sager:
SYN 2022 - Vind - Præ og Provstesyn - Herning
Nordre (2022 - 13433)
SYN 2022 - Vind - Præ og Provstesyn - Herning
Nordre (2022 - 13433)

Bilag:
syn_2022_vind_kirke, Synsskema provstesyn Vind
den 22.11.2022

3) Arbejdet skal være udført inden den 1. juni 2023.

4) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 4.000.

16 - Vinding MR / Provstesyn(beslutningspunkt)

Der blev afholdt provstesyn i Vinding den 22.11.2022
 
Kirken
1) Mørke kuldebroer i vindueslysninger i kirke kan
med fordel afrenses og kalkes sammen med kirkens
ydre.
 
2) Sokkelkant på kirkes sydside skal algebehandles og
børstes med en stiv kost. 
 

 

1) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 0

2) Almindelig vedligehold. Udføres i 2022 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 0

https://www.nordisknhl.dk/anvendelse/tag/understrygning
https://www.nordisknhl.dk/anvendelse/tag/understrygning


3) Hvepsebo / Gedehamsebo fjernes i tagrum.
 

4) Gavlluger og vinduer mod nord skal
malerbehandles. Vindueskit bør behandles med
linoliemaling, der males 1-2 mm ind på glas for at
forsegle kit.
Såfremt kit er revnet, skiftes dette helt eller delvist.
Vindueskit skal hærde i overfladen inden dette
males – ca. 2 – 4 uger efter udskiftning af kit.
 
5) Fuger omkring vinduer skal udskiftes. Dette gælder
hele fugen omkring vinduer og døre i
kapel/mandskabsbygning.
 
Præstebolig
Der blev ikke afholdt provstesyn af præsteboligen, da
menighedsrådet i 2023 opfører en ny præstebolig.

Sager:
SYN 2022 - Vinding - Præ og Provstesyn - Herning
Nordre (2022 - 13424)
SYN 2022 - Vinding - Præ og Provstesyn - Herning
Nordre (2022 - 13424)

Bilag:
syn_2022_vinding_kirke, Synsskema provstesyn
Vinding den 22.11.2022

3) Almindelig vedligehold. Udføres i 2022 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 2.500

4) PU godkender kr. 10.000 på budget 2024.

5) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 5.000

17 - Ørnhøj MR / Provstesyn (beslutningspunkt)

Der blev afholdt provstesyn i Ørnhøj den 22.11.2022.
 
Kirken
1) Utæt tagrende i overgangen mellem glasgang og
kirkebygning drypper – rende renses og tætnes. 
 
2) Tagpap over den gamle sognegård er slidt og med
åbninger i overfladen, hvor solens UV-stråler gør
paptaget skørt med skader til følge. Nuværende
tagpap er lagt op i 1992.
Der skal udlægges ny overpap (Ca. 185 m2 tagflade).
Dette skal udføres indenfor den kommende synsperiode. 
 
3) Karm i vindue mod atrium er rådden. Der
foretages en partiel udlusning af det dårlige træ. Det
er formentligt kun én karm. 
 
4) Vinduer i atrium malerbehandles.
 

5) Afslutningsliste mellem loft og murværk ved pulpitur
efterfuges og males.

 

1) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 1.000.

2) Udføres inden 2026. MR kan indsende et
budgetønske til budget 2024 eller budget 2025.

3) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler. Skønnet pris kr. 6.000.

4) Udføres inden 2023. Skønnet pris kr. 20.000. 
Da det ikke er muligt at forhøje ligningen til budget
2023, har PU besluttet at godkende kr. 20.000 til
projektet på budget 2024.

5) Almindelig vedligehold. Udføres i 2023 for
kirkekassens egne midler.



 
Yderligere bemærkninger:
 
Sognegården
Tagflade over ny tilbygning skal inspiceres 2 gange
om året. Tagbrønde skal renes og blade m.v. fjernes.

Sager:
SYN 2022 - Ørnhøj - Præ og Provstesyn - Herning
Nordre (2022 - 13434)
SYN 2022 - Ørnhøj - Præ og Provstesyn - Herning
Nordre (2022 - 13434)

Bilag:
syn_2022_ørnhøj_kirke,
ørnhøj_kirke_nationalmuseet_20221006, Synsskema
provstesyn Ørnhøj den 22.11.2022

18 - Kontaktpersoner i provstiet (beslutningspunkt)

Dialog i PU om, hvordan PU bedst muligt hjælper
kontaktpersonerne, og hvordan gribes det an?
 
Provsterne ønsker at få PU´s indspark til denne
proces. 

Sager:
Distriktsforeningen 2022 - Kurser og diverse dialog -
Herning Nordre (2021 - 33607)

Bilag:
Delreferat fra møde PU-møde 12. oktober 2022

PU har besluttet, at provstikontoret inviterer
kontaktpersonerne til erfa-møder. PU-medlemmer
deltager.

19 - PU / Studietur foråret 2023 (beslutningspunkt)

Provsterne foreslår, at PU tager på en studietur
rundt i de to provster fredag den 03.03.2023 kl.
08.00-17.00.
 
Den nærmere plan for studieturen vil blive
udarbejdet senere.
 
 

Sager:
PU 2023 - Studietur 2023 - Herning Nordre (2022 -
29146)

Bilag:
Delreferat fra møde PU-møde 12. oktober 2022

Der arbejdes på en studietur til Fredericia provsti.



20 - Evt.

 

 

21 - Vildbjerg MR / Likviditetslån i 5% midlerne
(orienteringspunkt)

Vildbjerg MR har anmodet om udbetaling af
likviditetslån i 5% midlerne på kr. 240.000 iht.
svarbrev af 18.05.2022 i forbindelse med opsætning
af solceller.
 
MR får ligning til opsætning af solceller på budget
2023. 

Sager:
Ansøgning 5% midler - Vildbjerg - Etablering af
solceller - LÅN i 5% midlerne - Ansøgning om 5%
midler - Herning Nordre (2022 - 15374)

Bilag:
Svarbrev Vildbjerg. Likviditets LÅN i 5% midlerne
vedr. solceller

Orienteret.

22 - Haunstrup MR / 5% bevilling til køb af ny
løvsuger (orienteringspunkt)

Haunstrup MR har den 08.11.2022 indsendt en
ansøgning til PU om 5% midler på kr. 105.300 til køb
af ny løvsuger til Haunstrup Kirkegård, da den
nuværende er slidt ned og ikke kan repareres. Den
variable momsprocent er fratrukket dette beløb.
 
På PU-møde den 08.11.2022 blev PU orienteret om
ovenstående, og provst Carsten Hoffmann har på
den baggrund truffet en formandsbeslutning og
godkendt en 5% bevilling på op til kr. 105.300 til køb
af en ny løvsuger.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Haunstrup - Ny løvsuger til
Haunstrup Kirkegård - Herning Nordre (2022 - 33628)
Ansøgning 5% midler - Haunstrup - Ny løvsuger til
Haunstrup Kirkegård - Herning Nordre (2022 - 33628)

Bilag:
VS Ansøgning 5% midler - Haunstrup, 5% ansøgning
Haunstrup - Løvsuger, Kvartalsrapport 30.09.2022
Haunstrup, Svarbrev Haunstrup. Svarbrev vedr. 5%
bevilling til køb af ny løvsuger

Orienteret.



23 - Kirke.dk / Anmodning om aktindsigt
(orienteringspunkt)Kirke.dk / Anmodning om
aktindsigt (orienteringspunkt)

Kirke.dk har anmodet om aktindsigt i provstikurser
for provstiets præster i perioden 01.01.2022 til d.d.

Sager:
Henvendelse - Kirke.dk - Anmodning om aktindsigt -
Provstikurser med overnatning for præster i
perioden 2012 til 2022 - Herning Nordre (2022 -
34464)

Bilag:
Til Kirke.dk. Svar på henvendelse om aktindsigt, Svar
på aktindsigt Herning Nordre

Orienteret.

24 - Endelige budgetter for 2023 for alle MR i
Herning Nordre provsti (orienteringspunkt)

Alle MR i Herning Nordre provsti har afleveret et
endeligt budget for 2023 i overensstemmelse med
den udmeldte ramme. 

Orienteret.

25 - Tjørring MR / Høring om flytning af
sognegrænse (orienteringspunkt)

KM har udsendt en høring omkring flytning af
sognegrænsen mellem Gullestrup og Tjørring sogne. 
 
KM har efterfølgende anmodet provsterne om at
afholde et møde med Gullestrup og Tjørring MR, så
der kan indsendes en samlet indstilling fra alle
berørte parter til KM.

Sager:
Høring - Ansøgning fra Geo Partner Landinspektører
A/S vedr. ændring af sognegrænsen mellem
Gullestrup og Tjørring Sogne - Herning Nordre (2022
- 32221)

Bilag:
Aktdokument, Fra Gullestrup Sogns Menighedsråd
vedr. svar på Kirkeministeriets anmodning om
bemærkninger, Fra Herning Provstikontor vedr.
ændring af sognegrænse mellem Gullestrup og
Tjørring sogne, Fra Tjørring sogns menighedsråd
vedr. ændring af sognegrænse mellem Gullestrup og
Tjørring sogne, Fra Viborg Stift vedr. ændring af
sognegrænse mellem Gullestrup og Tjørring sogne

Orienteret.



26 - Kirke til Kirke (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

27 - FKG (orienteringspunkt)

Der er vedhæftet referat fra sidste bestyrelsesmøde
til orientering. 

Sager:
FKG 2022 - Folkekirkens Kommunikations Gruppe -
Referater fra bestyrelsesmøder - Herning Nordre
(2022 - 8444)

Bilag:
221109_FKG_referat_bestyrelsesmoede

Orienteret.
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