Referat
Herning Nordre Provsti - Møder

PU-møde 21. maj 2019 kl. 15.30 - d. 21-05-2019 kl. 15:30 til 23:59
Indeholder et eller flere lukkede dagsordenspunkter
Deltagere: Kirsten Braad Thyssen, Carsten Hoffmann, Knud Erik Lundtofte Hansen, Poul Rosenvinge Nissen,
Jens Martin Christensen, Poul Ole Højgaard Bech, Ejvind Dahl, Alex Dahl Nielsen
Afbud: Anne Marie Søe Nørgaard

Mødepunkt

Referat

l - Haderup MR / Ansøgning om 5% midler
(beslutningspunkt)

PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 286.000 til
køb af en ny løvsuger, en ny reolvogn samt en mini el

truck til Haderup kirkegård.
Haderup MR søger om 5% midler til en ny løvsuger,
en ny reolvogn og en mini el truck. Samlet pris på kr.
285.983,75. Der er vedhæftet begrundelse for
ansøgningen.

Sager:
Haderup menighedsråd. Ansøgning om 5%-midler til;

Løvsuger/mini Truck/Reolvogn (2019 -15072)
Bilag:
ansøgning om 5 % midler løvsuger reolvogn orgel,
Udtalelse fra graver El truck og løvsuger, Reolvogn,
Haderup Kirke - Stama Minitruck, Haderup Kirke Stama MK8 løvsuger, Tilbud_26433, Tilbud_26432

2 - llskov MR / Ansøgning om 5% midler
(beslutningspunkt)

PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 30.000 til
etablering af bimåler fra Herning Vand.

På SYN 2019 blev det oplyst, at llskov kirkegårds

PU godkender en fast forhøjelse af driftsrammen fra

egen vandingstilladelse ikke kan fornys. De har nu

budget 2020 med kr. 20.000 til dækning af en årlig

fået priser på etablering af bimåler fra Herning Vand. ekstra udgift på vandforbrug.
Skønsmæssigt vil der være en udgift på kr. 30.000 i
forbindelse med etableringen, llskov MR søger om

5% midler til projektet på op til kr. 30.000.
Derudover vil llskov MR få en årlig ekstra udgift på
vandforbrug på ca. kr. 20.000. llskov MR søger om en

fast forhøjelse af driftsrammen fra budget 2020 med
kr. 20.000.

Sager:

llskov-syn-2019 (2019-865)

Bilag:
llskov kirke Vanding provstiet

3 - Studsgård MR / Ansøgning om 5% midler
(beslutningspunkt)

PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 65.000 til
køb af 3 robotplæneklippere til Studsgård
kirkegård. Der er indhentet flere tilbud.

Studsgård MR søger om 5% midler på kr. 65,000 til
anskaffelse af robotplæneklippere på Studsgård

Det er PU's opfattelse, at der i Snejbjerg kirkekasse

kirkegård.

er lønkroner til 37 timers kirke- og
kulturmedarbejder. Derfor skal Studsgård kirkekasse

Studsgård MR søger om 5% midler på kr. 35.000 til

ikke betale de ansøgte 2 timer pr. uge. l stedet bør

aflønning af kirke- og kulturmedarbejder, da de

der laves en samarbejdsaftale mellem de to MR.

ønsker at styrke deres børne- og ungdomsarbejde.
Sager:

Studsgård - Ansøgning om 5% midler til
robotplæneklipperog Kirke- og kulturmedarbejder
(Herning Nordre) (2019 -17418)
Bilag:
VS Ansøgning til Provstiudvalget, Ansøgning

4-

5 - Tjørring MR / Temaoplæg vedr. Tjørring
kirkegård (beslutningspunkt)
Tjørring MR indsender temaoplæg for

Tjørring kirkegård til godkendelse i PU.
Sager:

PU godkender Tjørring Menighedsråds oplæg til
udbud af helhedsplan for Tjørring Kirkegård.

Tjørring - skovkirkegård (2018 - 3877)
Bilag:
Temaoplæg til udbud af helhedsplan for Tjørring
Kirkegård

6 - Haderup MR / vedligeholdelsesforpligtigelser
ved præstebolig (beslutningspunkt)

PU godkender de indsendte aftaler vedr.
præsteboligen beliggende på Kirkevej 11 i Haderup.

Aftale om vedligeholdelsesforpligtigelser samt aftale
om forbrug til godkendelse i PU.
Sager:
Tjenestebolig - Haderup - Feldborg - Kirkevej 11,

7540 Haderup (2018 - 24485)
Bilag:
VS Fremsendelse af underskrevne aftaler, Aftale om
vedligeholdelsesforpligtelser- Kirkevej 11 - Haderup,
Aftale om refusion af udgift i forhold til el- og
vandforbrug - Kirkevej 11 - Haderup, Blanket til brug
ved fastsættelse afvarmebidrag - Kirkevej 11 Haderup

7 - Eventuelt

8 - Aulum MR / Rådgivningsaftalen underskrevet

Taget til efterretning og provsten godkender

(orienteringspunkt)

rådgivningsaftalen.

Rådgivningsaftalen var med på PU-mødet den 19.

Aulum MR skal nu indsende det reviderede projekt

marts 2019. Aulum MR ha rfå et ti l rettet

og budgetoverslagtil provstiudvalget. Hvis det viser

rådgivningsaftalen i henhold til PLTs bemærkninger.

sig mod forventning, at der vil være en merudgift

Rådgivningsaftalen emu underskrevet.

ved projektet, skal det af MR's ansøgning fremgå,
om MR selv forventer at kunne dække merudgiften

Sager:

med kirkekassens egne midler eller om MR ønsker at

Aulum Kirke - renovering -

søge provstiudvalget om midler. Når PU har

dåbsværelse/børnerum/kælder (2018 -13704)

behandlet finansiering af det reviderede budget, vil

projektet blive videresendt til Viborg Stiftsøvrighed
Bilag:

RADK01

til endelig godkendelse.

9 - Vind - Vinding MR / møde vedr. præstebolig

Vind og Vinding MR inviteres til PU-møde tirsdag den

(orienteringspunkt)

8. oktober kl. 15.30 til 16.00. Der vil være kaffe kl.
15.15. Provsten sender invitation ud til begge MR.

Aftalt på økonomikonsultationerne i maj at provsten

indkalder Vind og Vinding menighedsråd til et
provstiudvalgsmøde i oktober eller november,

hvor præsteboligen skal drøftes.
Der skal findes en dato, så begge menighedsråd kan

blive inviteret i god tid i forhold til deres kalender.

10 - Haderup MR / Indflytningssyn Haderup
præstebolig (orienteringspunkt)

Orienteret.

Orientering om indflytningssyn i Haderup
præstebolig.
Sager:
Tjenestebolig - Haderup - Feldborg - Kirkevej 11,

7540 Haderup (2018 - 24485)
Bilag:
2019 Aftale om haveforpligtelser- Kirkevej 11
Haderup, 2019 Indflytningssyn Kirkevej 11 Haderup

11 - Ørre/Sinding MR / Fraflytningssyn af
præstebolig (orienteringspunkt)

Anne Marie Søe Nørgaard og Knud Erik Hansen
deltager i fraflytningssynet den 21. juni kl. 14.00.

Fraflytningssyn i Ørre/Sinding præstebolig er rykket
til fredag den 21. juni kl. 14.00. Hvem kan deltage

fra PU?
Sager:
Ørre-Sinding- Fraflytningssyn af præstebolig

(Herning Nordre) (2019 -16889)
Bilag:
Fraflytningssyn 13-06 Ørre Byvej 88, 2019 - Ørre

Byvej 88 Ørre

12 - Orientering vedr. kirke til kirke

Orienteret.

(orienteringspunkt)

13 - Orientering vedr. FKG (orienteringspunkt)

Sager:
FKG - referater og øvrige dokumenter (Herning

Nordre) (2018-3614)
Bilag:
Strategidag FKG - referat,

Orienteret.
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