
Referat for: Herning Nordre Provstiudvalg

PU møde 7. november 2017. Kl. 15.30
Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

Mødepunkt Beslutning

1 Haderup / gravkasse med kant
Sag: Ekstra bevillinger 2017 (877)

Haderup / gravkasse med kant
2017.10.23. Haderup menighedsråd ansøger om
en 5%-bevilling på kr. 30.500,- ifm. indkøb af
ny gravkasse i stål med tilhørende kant.

Arbejdstilsynet har påpeget, at den nuværende
gravkasse med kant ikke er sikkerhedsmæssig
forsvarlig. Den nuværende gravkasse er af træ,
og den er glat og meget tung.

5%-bevilling op til kr. 30.500,- godkendt.

Menighedsrådet skal indhente yderligere mindst et
tilbud.

2 Grove / løvsuger til Grove kirkegård
Sag: Grove kirkegård (592) - Grove Sogn

Grove / løvsuger til Grove kirkegård
2017.10.08: Grove menighedsråd søger om lov
til at indkøbe en ny løvsuger til kirkegården.

Den gamle løvsuger var af ældre dato og derfor
ikke rentabel at raparere. Menighedsrådet
forventer at kunne dække udgiften på op til kr.
75.000 + moms med egne midler. Pt. lejer
graveren en løvsuger.

5%-bevilling op til kr. 75.000,- + moms godkendt.

Menighedsrådet skal være opmærksom på at
indhente mindst to tilbud.

3 Vildbjerg / honorarer til
menighedsrådsmedlemmer
Sag: Vildbjerg menighedsråd (554) - Vildbjerg
Sogn

Vildbjerg / honorarer til
menighedsrådsmedlemmer
2017.10.27: Vildbjerg menighedsråd ansøger
om godkendelse af honorarer/godtgørelser til
menighedsrådsmedlemmer efter model 2.

Menighedsrådet vedtog denne fordeling på
menighedsrådsmøde den 16. marts 2017.
Udregningen er derfor foretaget i henhold til
den gamle ordning, hvor kassererens
godtgørelse ikke skulle omfattes af
beløbsrammen udregnet efter pointmodellen
ifm. model 2. Det nye regelsæt blev udsendt
den 20. marts 2017.

Godkendt for resten af menighedsrådets
funktionsperioden.

Menighedsrådet skal være opmærksom på de nye
retningslinjer ifm. næste funktionsperiode.
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Ønske om følgende beløb:
Formand: Kr. 11.000,-
Kontaktperson: Kr. 7.300,-
Kirkeværge: Kr. 3.750,-
Kasserer: Kr. 2.350,-

Samlet beløb overskrider den nye
beregningsmetode med ca. kr. 1.800,-

4 Snejbjerg / dige ved Snejbjerg Kirke
Sag: Snejbjerg-Sydlige kirkegårdsmur- (731) -
Snejbjerg Sogn

Snejbjerg / dige ved Snejbjerg Kirke
2017.11.01: Snejbjerg menighedsråd beder
provstiudvalget tage stilling til det videre forløb
ifm. kirkediget ved Snejbjerg Kirke.

Renoveringen af Snejbjerg kirkedige blev
færdiggjort for godt et år siden, og allerede i
vintermånederne efter afleveringen begyndte
fugerne på diget at skalle af. Årsagen til
afskalningen kendes ikke,

En eventuel udbedring for egne midler kan let
blive en omkostning på kr. 100.000,- eller
mere. Dette set i forhold til en entreprisesum på
kr. 556.000,-

Den 14. august 2017 afholdt menighedsrådet
møde med deltagelse af Wad
Landskabsarkitekter samt FTM Byg for
fastlæggelse af årsagen til skaderne. FTM Byg
meddelte, at de har fulgt anvisningerne i
udbudsmaterialet (Teknologisk Instituts
anbefalinger), og de mener derfor ikke, at de
har skyld i skaderne. 14.september modtager
menighedsrådet besked fra Wad
landskabsarkitekter, der ikke mener,
atTeknologisk Institut tager ansvar.
Teknologisk Institut ønsker betaling, hvis der
skal foretages yderligere prøver/analyser. Wad
landskabsarkitekter er blevet bedt om at træde
væk fra sagen af deres forsikringsselskab.

Snejbjerg menighedsråd har siden været i
kontakt med stiftsjuristen, der anbefaler en
faglig vurdering af skaderne. Stiftsjuristen
mener desuden, at menighedsrådet har en god
sag ift. at få placeret et ansvar.

Da der kan blive tale om betydelige udgifter for
menighedsrådet, anmoder menighedsråd derfor
provstiet om en udtalelse for, hvilke valg der
bør træffes i sagen. Såfremt sagen føres videre,
hvem skal håndtere sagen, og hvordan skal
sagen håndteres.

Der indkaldes til møde med deltagelse af:
- menighedsrådet
- provstiudvalget (Asger Grove Korsholm og Poul
Bech)
- provstiets bygningskyndige (Finn Balle)
- stiftsjurist
- Wad Landskabsarkitekter
- FTM Byg
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2017.10.30: Bilag 1 - dige ved Snejbjerg kirke

2017.10.30: Bilag 2 - dige ved Snejbjerg Kirke

2017.10.30: Bilag 3 - dige ved Snejbjerg Kirke

2017.11.02: Bilag 4 - dige ved Snejbjerg kirke
(PDF)

5 Eventuelt
Sag: Provstiudvalget (469)

Eventuelt

- Vinding: Afventer plan for placering af
registrerede gravminder inde på kirkegården
- Aulum og Hodsager: Aftale om fælles kordegn
indgået
- Aulum: Møde 3/1 kl. 15 vedr. p-plads ved Aulum
kirke. Asger Grove Korsholm og Ejvind Dahl
deltager
- Møde 13/11 med revisor fra Krøyer Pedersen
vedr. revisionsprotokollater for Herning Nordre
- Konference16/11 i Århus om kirkens brug af
konsulenter.
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Orientering

6 Aulum / orientering vedr. personalesituation
Sag: Ekstra bevillinger 2017 (877)

Aulum / orientering vedr. personalesituation
2017.10.18: Aulum menighedsrådet ønsker at
orientere provstiudvalget om den aktuelle
personalesituation i Aulum. Situationen kan
evt. medføre budgetoverskridelser.

Provst Asger Grove Korsholm vil orientere fra
møde med menighedsrådet den 2. november. I
mødet deltog også HR-konsulent Kirsten Lund.

Provstiudvalget orienteret.

7 Hospitalskirke / Kirkeministeriets
godkendelse af opførsel af hospitalskirke ved
Gødstrup
Sag: Hospitalskirken (477)

Hospitalskirke / Kirkeministeriets godkendelse
af opførsel af hospitalskirke ved Gødstrup
2017.10.13: Til orientering: På baggrund af
provstiudvalgets beslutning på mødet den 10.
oktober om finansiering af det liturgiske
inventar har Kirkeministeriet godkendt
opførelsen af hospitalskirken i Gødstrup.

2017.10.12: Til Kirkeministeriet (m.fl.)
SVARBREV fra PU - Opførelse af ny
hospitalskirke i Gødstrup - finansiering af
inventar

Provstiudvalget orienteret.

8 Nøvling kirke - udvidelse / sokkelsten og
projektbeskrivelse
Sag: Nøvling kirke   - tilbygning / renovering
(721) - Nøvling Sogn

Nøvling kirke - udvidelse / sokkelsten og
projektbeskrivelse
2017.10.23: Til orientering. Nøvling
menighedsrådet har via provstikontoret sendt
yderligere tegninger og projektbeskrivelse ifm.
tilbygningen samt en beskrivelse af den
krævede genanvendelsen af sokkelsten til
Viborg stiftsøvrighed.

Provst Asger Grove Korsholm har givet sin
anbefaling af at genplacere de borttagne
sokkelsten på pladsen, hvor de oprindeligt var
en del af den gamle Nøvling kirke.

Provstiudvalget orienteret.

9 Simmelkær / menighedsråd
Sag: Simmelkær menighedsråd (657) -
Simmelkær Sogn

Provstiudvalget orienteret.
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Simmelkær / menighedsråd
2017.10.26: Orientering om
bemandingssituationen i Simmelkær
menighedsråd bl.a. set i lyset af den kommende
kirkerenovering i 2019.

2017.10.26: Stift til MR - Sag:00/13624] -
[Dok.nr.:130715/17] Brev vedr. dispensation til
ændret medlemstal

10 Orienteringspunkter til PU-møder  (Kirke til
Kirke  -  FKG)
Sag: Provstiudvalget (469)

Orienteringspunkter til PU-møder  (Kirke til
Kirke  -  FKG)

Provstiudvalget orienteret.

Afbud fra: Alex Dahl Nielsen

Godkendt af: Kirsten Braad Thyssen, Asger Grove Korsholm, Jens Martin Christensen, Poul Bech, Ejvind
Dahl, Anne Marie Søe Nørgaard, Knud Erik Lundtofte Hansen, Poul Rosenvinge Nissen
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