Referat for: Herning Nordre Provstiudvalg
PU møde 8. november 2016. Kl. 15.30
Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

Mødepunkt
1

Ørre-Sinding / træfældning på Sinding
kirkegård
Sag: Ekstra bevillinger 2016 (826)

Beslutning
Kr. 28.000,- af 5%-midler bevilget.

Ørre-Sinding / træfældning på Sinding
kirkegård
2016.10.25. Ørre-Sinding menighedsråd
ansøger om en 5%-bevilling på kr. 28.000,- til
dækning af uforudset udgift til træfældning på
Sinding kirkegård.
I overensstemmelse med
kirkegårdskonsulentens anbefaling besluttede
provstiudvalget på PU-mødet den 10. november
2015, at menighedsrådet skulle iværksætte en
akut fældning af træer på Sinding kirkegård.
2016.11.03: Bilag - Ørre-Sinding - træfældning
på Sinding kirkegård

2

Ørre-Sinding / borebilleangreb på kirke og
kirkehus
Sag: Ekstra bevillinger 2016 (826)

Kr. 38.000,- af 5%-midler bevilget.

Ørre-Sinding / borebilleangreb på kirke og
kirkehus
2016.10.25: Ørre-Sinding menighedsråd ønsker
en 5%-bevilling på kr. 38.000,- til dækning af
uforudset udgift til bekæmpelse af borebiller i
kirken og kirkehus.
På provstesyn februar 2016 blev det besluttet, at
menighedsrådet skulle iværksætte bekæmpelse
af borebilleangreb. Anslået pris ved syn kr.
15.000,- Der blev indhentet tilbud på opgaven
fra 2 firmaer – men opgaven var væsentligt
dyrere end først antaget. Realiseret pris kr.
37.957,28

3

Ørre-Sinding / regnskabssyn i 2015
Sag: Ekstra bevillinger 2016 (826)

Ørre-Sinding / regnskabssyn i 2015
2016.10.25. Genbehandling af Ørre-Sinding
Referat,08-11-2016
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Beslutning

menighedsråds ansøgning om 5%-bevilling på
kr. 40.000,- ifm. uforudsete udgifter til
regnskabssyn og færdiggørelse af årsregnskab
2014.
Punktet blev behandlet første gang på PUmødet den 15. marts 2016, hvor provstiudvalget
besluttede, at udgiften skulle dækkes med egne
midler, idet regnskabet for 2015 fremviste et
driftsoverskud på ca. 250.000,Svarbrev Ørre-Sinding marts 2016 - udgifter
ifm. regnskabssyn

4

Snejbjerg / lønudgifter
Sag: Ekstra bevillinger 2016 (826)

Kr. 41.000,- af 5%-midler bevilget.

Snejbjerg / lønudgifter
2016.11.01: Snejbjerg menighedsråd ansøger
om en 5%-bevilling på kr. 41.000,Ifm. ansættelse af ny kirkesanger og kordegn
har Snejberg menighedsråd fremover en årlig
merudgift til løn på kr. 40.000,- I 2016 er der
derfor en uforudset lønudgift på kr. 30.000,(9/12 af kr. 40.000,-), hvilket menighedsrådet
ansøger om en 5%-bevilling til. Driftsrammen
for Snejbjerg er forhøjet fast med kr. 40.000,fra 2017.
Derudover har der ifm. overdragelsen fra
tidligere kordegn til nuværende kordegn været
en uforudset udgift på kr. 11.200,- til dækning
af overlapning og senere sporadisk
vikarafløsning.
2016.11.03: Bilag Snejbjerg - uforudsete
lønudgifter

5

Haunstrup / vandskade
Sag: Ekstra bevillinger 2016 (826)

Kr. 33.500,- af 5%-midler bevilget.

Haunstrup / vandskade
2016.10.31: Haunstrup menighedsråd ansøger
om en 5%-bevilling på kr. 33.500,- til dækning
af skade på vandledning opstået i forbindelse
med udskiftning af belægning på gangarealet.
Menighedsrådet har indsendt skadesanmeldelse
til forsikringsenheden, men forventer ikke at få
erstatning efter telefonisk kontakt med
forsikringsenheden. Hvis menighedsrådet mod
forventning skulle få erstatning vil 5%bevillingen blive betalt tilbage til provstiet.
Referat,08-11-2016
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Beslutning

Haunstrup menighedsråd er presset på
likviditeten pga. rådgivningsudgifter ifm.
undersøgelse af kirkerenovering. Her har været
en udgift på kr. 100.000,6

Ørnhøj / indkøring af Brandsoft
Sag: Ekstra bevillinger 2016 (826)

5%-midler bevilget til løn i op til 5 uger efter
dokumenteret medgået tid.

Ørnhøj / indkøring af Brandsoft
2016.10.28: Ørnhøj menighedsråd ansøger om
en 5%-bevilling til frikøb af graver i 5 uger i
januar-februar 2017.
Efter overgangen til kirkegårdssamarbejdet med
Vildbjerg har Ørnhøj menighedsråd måttet
konstatere, at tidligere praksis på Ørnhøj
kirkegård ikke har været tilfredsstillende i
forhold til at holde styr på indgåede aftaler med
gravstedsejere. Derfor har Ørnhøj
menighedsråd for egne midler indkøbt
Brandsoft-programmet. Der venter nu mindst 5
ugers fuldtidsarbejde for graveren i Ørnhøj med
at få lagt alt ind i Brandsoft.
7

Sinding Kirke / istandsættelse
Sag: Sinding Kirke (870) - Ørre-Sinding Sogn

Kr. 2.000.000,- sættes på langtidsplan.

Sinding Kirke / istandsættelse
2016.10.26. Ørre-Sinding menighedsråd har
indsendt en ansøgning til langtidsplanen ifm.
renovering af Sinding Kirke.
Menighedsrådet har udarbejdet et
overslagsbudget på kr. 1.966.875,- inkl. moms.
Budgettet er baseret på priser ifm. renovering af
Ørre Kirke i 2016 samt indhentet information
fra bygningskyndige/håndværkere/forhandlere.
8

Haunstrup / ombygning af kirkerum og
graverbygning
Sag: Haunstrup kirke (814) - Haunstrup Sogn

Kr. 2.000.000,- sættes på langtidsplan.

Haunstrup / ombygning af kirkerum og
graverbygning
2016.10.31. Haunstrup menighedsråd ønsker et
beløb afsat på langtidsplanen til renovering af
Haunstrup Kirke.
Haunstrup menighedsråd har indsendt et budget
for renoveringen udarbejdet af Finn Balle ApS.
Budgettet lyder på kr. 1.920.000,Provstiudvalget blev på PU-mødet den 26. april
2016 orienteret om projektet og det fremsendte
budget. Provstiudvalgets indstilling var, at
Referat,08-11-2016
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såfremt rammen for hele projektet fortsat ville
holde sig inden for 2-2,5 mio. kr., ville dette
beløb blive placeret på langtidsplanen.
Haunstrup Kirke har 100 års jubilæum 9. maj
2020.
Svarbrev Haunstrup april 2016 - renovering
Haunstrup Kirke

9

Haunstrup / fremtidigt indkøb af maskiner
Sag: Haunstrup kirkegård (871) - Haunstrup
Sogn

Mht. plæneklipper kan menighedsrådet indsende en
5%-ansøgning, når behovet for udskiftning opstår.
Mht. minilæsser afventer provstiudvalget
indsendelse af begrundet behov.

Haunstrup / fremtidigt indkøb af maskiner
2016.11.01. Haunstrup menighedsråd ønsker at
få afsat et beløb på langtidsplanen ifm. indkøb
af maskiner til kirkegården.
Om nogle år vil være behov for udskiftning af
plæneklipperen og udgiften hertil anslås til ca.
80.000 kr.
Desuden er der udtrykt undren over, at der ikke
findes en minilæsser ved kirken. En knækstyret
minilæsser vil i nyanskaffelse beløbe sig til op
mod 200.000 kr.
10

Vildbjerg / maskinhus og
mandskabsbygning på kirkegården
Sag: Vildbjerg - maskinhus på Vildbjerg
Kirkegård (845) - Vildbjerg Sogn

Provstiudvalget finder, at projektet er for dyrt.

Vildbjerg / maskinhus og mandskabsbygning
på kirkegården
2016.11.01. Vildbjerg menighedsråd
fremsender en ny ansøgning om byggeri på
Vildbjerg kirkegård.

Vand i maskinhus indlægges.

Provstiudvalget pålægger menighedsrådet i
samarbejde med Finn Balle, provstiets
bygningskyndige, at finde besparelsesmuligheder.

Det vedhæftede projektmateriale samt
overslagsbudget er udarbejdet i samarbejde
med Arkitec.
Det nye projekt består af to dele:
1) Ombygning af eksisterende
mandskabsbygning og maskinhus til alene at
indeholde kontor for kirkegårdsleder,
kantinefaciliteter til 8 personer samt bade- og
omklædningsfaciliteter til både mænd og
kvinder.
2) Etablering af en ny bygning i umiddelbar
nærhed af mandskabsbygning. Den nye
bygning skal indeholde et maskinhus til alle
kirkegårdens maskiner samt et opvarmet rum til
værksted samt faciliteter til fabrikering af
kranse, blomster mv. som kan laves indendørs
Referat,08-11-2016
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på dage med dårligt vejr.
Overslagsbudgettet indeholder udgifter til
skitser, rådgiveraftale, flisebelægning hen til
maskinhus, forplads mm.
Overslagsbudget i alt kr. 2.252.654,- inkl.
moms.
Menighedsrådet tilbyder selv at bruge kr.
200.000,- af kirkekassens frie midler.
Sandsynlig besparelse ifm. moms på kirkegård:
ca. kr. 250.000,Evt. besparelsesmuligheder: 1) ændringer ved
maskinhuset (ikke nærmere forklaret), men der
bør ikke ændres på det overordnede udtryk. 2)
Menighedsrådet kan påtage sig nogle af
opgaverne beskrevet i rådgiveraftalen. 3)
Opgaven lægges ud til 1-2 hovedentreprenører.
På PU-mødet den 26. april 2016 blev den første
ansøgning behandlet. Provstiudvalget
anerkendte behovet for et nyt maskinhus, men
menighedsrådet skulle indsende yderligere
beskrivelse af projektet, før det kunne
fremsendes til stiftsøvrigheden. Prisen for
daværende projekt var kr. 277.312,- inkl.
moms.
11

Sinding kirkegård / ændring af gravområde
Sag: Sinding kirkegård (Ørre-Sinding Sogn)
(794) - Ørre-Sinding Sogn
Sinding kirkegård / ændring af gravområde
2016.11.03: Ørre-Sinding menighedsråd har
anmodet kirkegårdskonsulenten om en
vurdering af området foran Sinding Kirke.

Delopgave 1: Provstiudvalget godkender, at
delopgave 1 udføres. Arbejdet udføres for egne
midler.
Delopgave 2: Provstiudvalget afventer
menighedsrådet.

Vurderingen omhandler to delopgaver, og PU
skal på dette møde kun tage stilling til
delopgave 1.
Delopgave 1) Gravområdet nord-øst for
indgangsstien ønskes omlagt, fordi det ikke
benyttes og derfor henligger med rester af
beplantning fra hjemfaldne grave. To
gravsteder er i brug, og to gravsteder er
reserveret.
Kirkegårdskonsulentens anbefaling:
"Ibrugværende og reserverede grave
opretholdes. Ikke-ibrugværende grave tilsås
med græs, men de opretholdes som mulige
grave. Nuværende belægning af betonsliser
erstattes af granitbelægning. Den ny belægning
får en ændret placering i forhold til den
nuværende belægning."
Referat,08-11-2016
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Menighedsrådet ønsker at gå i gang med
delopgave 1 og kan selv finansiere opgaven.
Delopgave 2) Omlægning/nylægning af sten
foran kirken og på stierne. PU skal afvente
nærmere fra menighedsrådet.
2016.10.10: Udtalelse fra kirkegårdskonsulent Sinding kirkegård / ændring af gravområde og
stibelægning

12

Ørre-Sinding / risikovurdering på træer ved
præstegård
Sag: Syn Ørre-Sinding (538) - Ørre-Sinding
Sogn

Fældning og beskæring godkendes.
Udføres for egne midler.

Ørre-Sinding / risikovurdering på træer ved
præstegård
2016.10.25: Ørre-Sinding menighedsråd ønsker
en tilbagemelding fra provstiudvalget ifm.
risikovurderingen af træer i præstegården.
Ifølge vedhæftede udtalelse fra skovrider Niels
Terp-Hansen bør et råddent rødelletræ fældes
snarest. Et stort solitært egetræ skal holdes
under observation og den nederste gren
afskæres.
13

Timring / forbrugsaftale ifm. præsteskifte
Sag: Præstegårdsvej 2, Timring (593) Timring Sogn

Forbrugsaftale godkendt.

Timring / forbrugsaftale ifm. præsteskifte
2016.11.02: Ifm. præsteskifte i Timring skal
vedhæftede aftale vedr. varme, el og vand
godkendes.
14

Eventuelt
Sag: Provstiudvalget (469)
Eventuelt

Referat,08-11-2016
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Orientering
15

Grove / Revisionsprotokol 2015 - redegørelse
Sag: Årsregnskaber 2015 +
revisionsprotokoller (824)

Redegørelse taget til efterretning.

Grove / Revisionsprotokol 2015 - redegørelse
2016.10.29: Til orientering. Ifm. behandling af
revisionprotokollatet for Grove kirkekasse på
PU-mødet den 11. oktober blev det besluttet, at
Grove menighedsråd skulle fremsende en
redegørelse for, hvordan punkterne fra
protokollatet ville blive bragt i orden.
Redegørelse fra Grove menighedsråd
vedhæftet.
16

Aulum kirkegård / retssag - Landsretten
afviser anke
Sag: Aulum kirkegård (701) - Aulum Sogn

Provstiudvalget orienteret.

Aulum kirkegård / retssag - Landsretten afviser
anke
2016.10.31: Til orientering. Herning Byret
afsagde den 2. august 2016 dom i retssagen
anlagt af Knud Blæsbjerg mod Aulum
kirkekasse. Dommen lød, at Aulum kirkekasse
skulle bortfæste gravsted og derpå værende
beplantning og udsmykning til Knud Blæsbjerg.
De tidligere gravstedsejere ankede såvel kærede
dommen, idet beplantning og udsmykning
tilhører samtlige efterkommere.
Landsretten har afvist både kære og anke.
17

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

Provstiudvalget orienteret.

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

Alex Dahl Nielsen ankom til pkt. 10
Referat godkendt: Kirsten Braad Thyssen, Asger Grove Korsholm, Jens Martin Christensen, Erik Ove
Nielsen, Poul Bech, Ejvind Dahl, Anne Marie Søe Nørgaard, Jørgen Andersen, Alex Dahl Nielsen
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