
Referat
Herning Søndre Provsti – Møder

PU-møde den 23. juni 2020 - d. 23-06-2020 kl. 09:00 til 13:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Gjellerup MR / Ansøgning om 5% LÅN
(beslutningspunkt)

Gjellerup MR søger om et 5% LÅN på kr. 1.514.240 til
dækning udgifter i forbindelse med tilbygning til
Kirkeladen. Gjellerup MR får ligning til byggeriet i
1/12-dele på budget 2020. 
 
Gjellerup MR oplyser i ansøgningen, at lånet vil blive
tilbagebetalt i december 2020.

Sager:
Ansøgning om 5% LÅN - Gjellerup - Vedr. manglende
likviditet til betaling af tilbygning til Kirkeladen -
Herning Søndre (2020 - 18261)
Ansøgning om 5% LÅN - Gjellerup - Vedr. manglende
likviditet til betaling af tilbygning til Kirkeladen -
Herning Søndre (2020 - 18261)

Bilag:
Ansøgningskema om lån af 5 % midler, 2020-06-11
Referat

PU godkender et 5% LÅN på kr. 1.514.240 til dækning
af udgifter i forbindelse med tilbygning til Kirkeladen
i Gjellerup. Lånet skal tilbagebetales senest den
31.12.2020.
 
Poul Nissen forlod mødet under dette punkt.

2 - Gjellerup MR / Ansøgning om 5% midler til
udskiftning af loft i mandskabsbygning
(beslutningspunkt)

Gjellerup MR søger om 5% midler på kr. 29.727,57 til
dækning af udgifter i forbindelse med nyt tag i
mandskabsbygningen. I beløbet er kirkegårdens
variable momsprocent fratrukket.
 
Udskiftning af loftet var med i synsrapporten for
SYN2020. I referatet fra PU-mødet den 14.04.2020
står der, at Gjellerup MR kan indsende en ansøgning
om 5% midler. 

PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 29.727,57
til dækning af udgifter i forbindelse med nyt loft i
mandskabsbygningen. Den variable momsprocent er
fratrukket.
 
Poul Nissen forlod mødet under dette punkt.



Sager:
Ansøgning om 5% midler - Gjellerup - Nyt loft i
mandskabsbygningen - Herning Søndre (2020 -
18263)

Bilag:
2020-06 Gjellerup Menighedsråd - Tilbud
Kristoffersen - Loft i mandskabsbygning, 2020-06
Gjellerup Menighedsråd - Tilbud Hammerum El - Loft
i mandskabsbygning, 2020-06 Provstiudvalgets svar
på synsrapport - PU-møde 21.04.2020, 2020-06
Gjellerup Menighedsråd - Ansøgning - Loft i
mandskabsbygning

3 - Fasterholt MR / Ansøgning om 5% midler til
algbehandling af kirkens tag mm.
(beslutningspunkt)

Fasterholt MR søger om 5% midler på kr. 15.950 til
dækning af algebehandling af kirkens tag, facade
mod nord, taget på toiletbygning samt på
sognehuset.
 
Algebehandlingen var med i synsrapporten for
SYN2020. I referatet fra PU-mødet den 14.04.2020
står der, at Fasterholt MR kan indsende en
ansøgning om 5% midler. 
 
 

Sager:
Ansøgning om 5% midler - Fasterholt -
Algebehandling af kirkens tag mm. - Herning Søndre
(2020 - 17744)

Bilag:
Ansøgning vedr. algebehandling, Kvartalsrapport
2020, Algebehandling

PU godkender en 5% bevilling på kr. 15.950 til
dækning af udgifter i forbindelse med
algebehandling af Fasterholts kirkes tag, facade mod
nord, taget på toiletbygning samt på sognehuset.

4 - Herning MR / Ansøgning om 5% midler til
Kammeradvokat (beslutningspunkt)

Herning MR søger om 5% midler til dækning af
udgifter til Kammeradvokaten på kr. 169.506,80.
Kammeradvokaten har været brugt i forbindelse
med byggeriet af Herning Kirkes nye kirkehus. 

Sager:
Byggesag - Herning - kirkehus - udvidelse og
renovering - Ansøgninger om 5% midler - Herning

PU godkender en 5% bevilling på kr. 169.506,80 til
dækning af udgifter til kammeradvokaten i
forbindelse med byggeriet af Herning kirkes nye
kirkehus. 



Søndre (2018 - 4955)
Byggesag - Herning - kirkehus - udvidelse og
renovering - Ansøgninger om 5% midler - Herning
Søndre (2018 - 4955)

Bilag:
Faktura 555150, Á conto fakturabrev - nabotvister,
Faktura 555141, Fakturabrev, Ansøgning om 5%
midler til kammeradvokaten

5 - Fredens MR / Ansøgning om yderligere midler
ifm. nyt tag på Fredens Kirke (beslutningspunkt)

Fredens MR har den 24.03.2020 fået bevilget kr.
2.026.897 til nyt tag på Fredens Kirke. Den samlede
ramme for Fredens Kirke inkl. nyt tag lyder dermed
på kr. 17.052.889.
 
Fredens MR har indhentet 3 tilbud på nyt tag på
Fredens Kirke. Fredens MR har valgt det billigste
tilbud på udskiftning af taget, som lyder på kr.
2.343.316. Det er kr. 316.419 dyre end bevillingen fra
den 24.03.2020 på kr. 2.026.897.
 
Fredens MR søger derfor om yderligere kr. 317.000
til finansiering af udgiften til nyt tag på Fredens
Kirke.

Sager:
Byggesag - Fredens - udvidelse og renovering af
Fredens kirke samt nyt tag på hele bygningen -
Ansøgning om 5% midler - Herning Søndre (2018 -
4354)
Byggesag - Fredens - udvidelse og renovering af
Fredens kirke samt nyt tag på hele bygningen -
Ansøgning om 5% midler - Herning Søndre (2018 -
4354)

Bilag:
Ansøgning vedr. tag, 31-05-2020, med underskrifter,
Svarbrev Fredens - nyt tag på Fredens kirke

PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 317.000 til
nyt tag på Fredens Kirke.
 
Den samlede ramme for renoveringen Fredens Kirke
inkl. nyt tag lyder dermed på kr. 17.369.889.
 
Alex Dahl Nielsen forlod mødet under dette punkt.

6 - Langtidsplan / Ændring af punkt vedr. Fredens
Kirke (beslutningspunkt)

Fredens kirkes tag er på langtidsplanen i 2022.
Derudover er der afsat penge til omfugning af
vestgavle. Det samlede beløb på langtidsplanen i
2022 lyder på kr. 1.900.000. 
 
Da taget bliver skiftet i 2020 bortfalder en del af

PU godkender, at udskiftning af taget på
Fredens Kirke tages af langtidsplanen i år 2022.
Derudover godkender PU, at der på langtidsplanen i
år 2025 tilføjes følgende:
 
"Omfugning af vestgavle på Fredens Kirke - pris kr.
800.000".
 
Derudover skal omfugningen af Fredens Kirkes



punktet på langtidsplanen. Finn Balle har oplyst, at
omfugningen af vestgavle kan udskydes til 2025, og
at prisen for dette vil blive kr. 710.000.
 
Kan PU godkende, at punktet på langtidsplanen
under Fredens bliver flyttet fra år 2022 til år 2025, og
at beløbet bliver ændret fra kr. 1.900.000 til kr.
710.000?
 
Derudover vil fugning af vestgavle komme med på
provstesyn i 2023.

Sager:
Byggesag - Fredens - Omfugning og montering af
renoveringsbindere - Udføres i 2025 - På
langtidsplanen - Herning Søndre (2020 - 17317)
Byggesag - Fredens - Omfugning og montering af
renoveringsbindere - Udføres i 2025 - På
langtidsplanen - Herning Søndre (2020 - 17317)
Byggesag - Fredens - Omfugning og montering af
renoveringsbindere - Udføres i 2025 - På
langtidsplanen - Herning Søndre (2020 - 17317)

Bilag:
TELEFONnotat med Finn Balle den 05, VS Fredens
Kirke - renovering af murværk i gavle,
Langtidsplanlægningsskema 2020 - 2026 (FEBRUAR
2020) (intern brug)

vestgavle med på provstesyn i år 2023.
 
Alex Dahl Nielsen forlod mødet under dette punkt.

7 - Skarrild MR / Udflytningssyn Skarrild
præstebolig (beslutningspunkt)

Udflytningssynet afholdes den 18.06.2020.
Synsrapporten vil blive eftersendt til PU den
19.06.2020. 

Sager:
Tjenestebolig - Skarrild præstebolig - Udflytningssyn
- Ansøgning om 5% bevilling - Herning Søndre (2020 -
15757)

Bilag:
Synsrapport - 2020_06_18 udflytningssyn Skarrild
præstebolig

Der har været afholdt udflytningssyn i Skarrild
præstebolig den 18.06.2020.
 
Synsrapporten indeholder følgende:
 
1) Maling af vægge i hele huset. Efterse
træværksmaling. Spartling af diverse revner inkl.
bagtrappe til loft. Afrensning af skum i stuen inden
maling. Pris kr. 60.000. Udføres nu.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 60.000 til
punkt 1.
 
2) Lys på kontor: Loft og ved siddearrangement. Pris
kr. 10.000. Udføres nu.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 10.000 til
punkt 2.
 
3) Dørstopper. Pris kr. 1.000. Udføres nu.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 1.000 til
punkt 3.



 
4)Tømrer: Dør mellem kontor og køkken monteres
tætningslister for lyddæmpning. Lem under trappe i
forgang. Udskiftning af sandlister i stuen. Fastgøre
karmtræ ved bagdør og stramning af låsesystem. Ny
tagnedløbsrør fra havestue. Etablering af udluftning i
kælder. Pris kr. 15.000. Udføres nu.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 15.000 til
punkt 4.
 
5) Ny mikroovn og udskiftning af indsatser i
køkkenskuffer. Tilspænding af greb på køleskab. Pris
kr. 8.000. Udføres nu.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 8.000 til
punkt 5.
 
6) Rengøring og vinduespudsning. Kr. 10.000.
Udføres nu.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 10.000 til
punkt 6.
 
7) Etablering af hæk i privathave, hvor det mangler.
Pris kr. 2.000. Udføres nu.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 2.000 til
punkt 7.
 
PU godkender i alt en samlet 5% bevilling på op til kr.
106.000 til dækning af ovenstående 7 punkter i
synsrapporten fra udflytningssynet.

8 - Sønder Felding MR / Indflytningssyn Sønder
Felding præstebolig (beslutningspunkt)

Indflytningssynet afholdes den 18.06.2020.
Synsrapporten vil blive eftersendt til PU den
19.06.2020.

Sager:
Tjenestebolig - Sønder Felding - Indflytningssyn og
vurdering - Ansøgning om 5% midler - Herning
Søndre (2020 - 15758)

Bilag:
Synsrapport - 2020_06_18 indflytningssyn Sdr.
Felding præstebolig

Der har været afholdt indflytningssyn i Sønder
Felding præstebolig den 18.06.2020.
 
Synsrapporten indeholder følgende:
 
Udendørs:
 
1) Kældertrappe, afløb og revne ved sokkel/lyskasse.
Pris kr. 15.000. Udføres nu.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 15.000 til
punkt 1.
 
2) Eldåse ved havevander. Pris kr. 1.000. Udføres nu.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 1.000 til
punkt 2.
 
3) Monteres finmasket net i ventilationsspalter ved



murværk - natarbejde for en tømrer. Pris kr. 1.500.
Udføres nu.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 1.500 til
punkt 3.
 
Indendørs:
 
4) Gæstetoilet spejl og håndklædekroge. Pris kr.
1.500. Udføres nu.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 1.500 til
punkt 4.
 
5) Bryggers - roset på varmerør ved loft. Pris kr.
1.000. Udføres nu.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 1.000 til
punkt 5.
 
6) Ringklokke. Kr. 1.500. Udføres nu.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 1.500 til
punkt 6.
 
7) Bryggers: Afblænding af eldåse og afløb til
vaskemaskine og afprop vand til vaskemaskine. Pris
kr. 500. Udføres nu.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 500 til
punkt 7.
 
8) Monteres belysning i bryggers og entre. Kr. 3.000.
Udføres nu.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 3.000 til
punkt 8.
 
9) Kontrol af acces-point i hele huset.
 
10) Justering af terrassedør samt malerreparation af
radiatorstik i stuen. Pris 500. Udføres nu.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 500 til
punkt 10.
 
11) Fuger/gulvliste ved trægulv i hall. Kr. 1.000.
Udføres nu.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 1.000 til
punkt 11.
 
12) Køkken. Fuge bag komfur og sokkelstykke ved



opvaskemaskine, beslag på låge til mikroovn
justeres, dør til køleskab justeres, dæksel på
telefonstik monteres, dæksel på loftroset udskiftes
til fuld dækkende. Pris kr. 1.000. Udføres nu.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 1.000 til
punkt 12.
 
13) Forgang - vandskade - pt. meldt til forsikringen.
Murer banke risten af på badeværelset over forgang
- repareres. Loft i forgang repareres, gammel
isolering i loftet fjernes - også over toilet. Pris kr.
25.000. Udføres nu.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 25.000 til
punkt 13.
 
14) Kontor. Køreplade på gulv, reoler + aflåst skab +
gardiner (præsten bemyndiges til at anskaffe). Pris
kr. 12.000. Udføres nu.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 12.000 til
punkt 14.
 
15) Bøjlestang til præstekjole i skab i hall. Pris kr.
500. Udføres nu.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 500 til
punkt 15.
 
16) Der monteres skinner på gulvtæppe på 1. sal. Pris
kr. 2.000. Udføres nu.
 
PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 2.000 til
punkt 16.
 
Kælder:
 
17) Afdækning af wifi-udstyr
 
18) Justering af dør til kælderrum
 
19) Håndtag på dør til MR´s lokale
 
PU godkender i alt en samlet 5% bevilling på op til kr.
67.000 til dækning af ovenstående 18 punkter i
synsrapporten fra indflytningssynet.
 
Pasning af have:
Pt. er haven over 1.000 m2, hvilket betyder at MR
skal passe haven. MR tilbyder at installere en
robotplæneklipper, som klipper alt græs og MR
klipper hæk, mod at præsten passer de nytilplantede



bede ved tidligere garage + bed omkring vandpost.
 
Har som præst i tjenestebolig krav på, at man sidder
ugenert i sin have/på sin terrasse. Sognepræsten
finder i løbet af sommeren ud af, hvor det vil være
godt med afskærmning. Præsten skal også have
mulighed for afskærmning ud mod vejen.

9 - Høring / Gjellerup MR (beslutningspunkt)

Provstikontoret har modtaget en høring fra Viborg
Stift vedr. lokalplansændring og kommuneplan
tillæg. 
 
Gjellerup MR har behandlet høringen på MR-møde
den 11.06.2020. Gjellerup MR har ingen
bemærkninger til ændringerne, men ser det nye
boligområde som en positiv udvikling for
sognet/kirken.

Sager:
Høring - Gjellerup - Vedr. lokalplan og
kommuneplantillæg ved Skovbakken (Herning
Søndre) (2020 - 16787)
Høring - Gjellerup - Vedr. lokalplan og
kommuneplantillæg ved Skovbakken (Herning
Søndre) (2020 - 16787)

Bilag:
Aktdokument, SV_ Til Gjellerup MR, Herning Søndre
PU, Kgl. Bygningsinspektør, med anmodning om evt.
bemærkninger vedr. lokalplan og
kommuneplantillæg ved Skovbakken, Gjellerup
(STPR F2_ 927363)

PU har ingen kommentarer til høringen. 

10 - Ventilationsanlæg i præsteboliger
(beslutningspunkt)

Drøftelse af politik om obligatorisk serviceaftale på
ventilationsanlæg i præsteboliger. 
 
Der er ingen bilag vedhæftet.

PU har besluttet, at i præsteboliger, hvor der er
ventilationsanlæg, skal MR opfordres til, at indgå en
årlig obligatorisk serviceaftale på
ventilationsanlægget af et autoriseret firma.

11 - Eventuelt

 

 

12 - HR (orienteringspunkt)

Kirkeministeriet har godkendt, at Herning

Orienteret.



provstierne kan ansætte en provstikonsulent.
 
Godkendelsen er vedhæftet. Derudover er der
vedhæftet bilag i forbindelse med stillingsopslag.

Sager:
Ansættelse af ny provstikonsulent - HR-konsulent -
Herning Provstikontor (Herning Søndre) (2019 -
25987)
Ansættelse af ny provstikonsulent - HR-konsulent -
Herning Provstikontor (Herning Søndre) (2019 -
25987)

Bilag:
Aktdokument, Til Herning Nordre og Søndre
Provstiudvalg vedr. ansættelse af en
provstikonsulent for Herning Nordre og Søndre
Provstier, Avis opslag, Stillingsannonce HR konsulent
AC

13 - Skoletjenesten (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

14 - Folkekirkens Familiestøtte (orienteringspunkt)

 

Sager:
Folkekirkens Familiestøtte - Ansatte inkl.
opnormering, repræsentantskab og bestyrelse m.m.
- Herning Søndre (2019 - 7866)

Bilag:
Ansøgning om opnormering af koordinator ved
Folkekirkens Familiestøtte, Opnormering af
koordinator i Folkekirkens Familiestøtte

Orienteret.
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Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre
Provstiudvalg)

Carsten Hoffmann (Herning Søndre
Provstiudvalg)

Knud Erik Lundtofte Hansen Poul Ole Højgaard Bech

Anne Marie Søe Nørgaard (Herning
Søndre Provstiudvalg)

Alex Dahl Nielsen (Herning Søndre
Provstiudvalg)

Jens Martin Christensen (Herning Søndre
Provstiudvalg)

Ejvind Dahl

Poul Rosenvinge Nissen
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