Referat for: Herning Nordre Provstiudvalg
PU møde 19. juni 2017. Kl. 9.00
Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

Mødepunkt
1

Nøvling / tilbygning til kirke - uforudsete
udgifter
Sag: Nøvling kirke - tilbygning / renovering
(721) - Nøvling Sogn

Beslutning
Provst Asger Grove Korsholm orienterede
provstiudvalget om telefonsamtale den 19. juni
med menighedsrådsformand Niels Johansen.
Provstiudvalget bevilger op til kr. 1.480.000,- til de
uforudsete udgifter ifm. renoveringen/tilbygningen.

Nøvling / tilbygning til kirke - uforudsete
udgifter
2017.06.14: Nøvling menighedsråd ansøger om
en tillægsbevilling på kr. 1.260.250,- vedr.
tilbygning og renovering af Nøvling kirke.
Der er på budget 2017 og budget 2018 bevilget
i alt kr. 5.300.000,- til projektet.
Resultatet af afholdt licitation endte på kr.
6.857.116,25 og dermed en budgetoverskridelse
på kr. 1.557.116,25. Herefter er der fundet
besparelser for kr. 299.750,00.
Fordyrelsen kan delvist tilskrives
myndighedskrav om forhøjelse af
bygningskrop, ekstra åbning i skibets sydvæg,
ekstra ovenlys, konservatorbistand i forbindelse
med flytning af prædikestol og døbefont samt
arbejder og materialevalg, der er tilkommet
under projekteringen fx. overfladebehandling
med silikatmaling, der er dyrere, men mere
holdbart end kalk.

Beløbet på kr. 1.480.000 består af følgende beløb:
1) ansøgt beløb i ansøgning - kr. 1.260.250,2) forsatsrammer – kr. 137.500,3) ændring af toilet og trapperum – kr. 33.750,4) ændring af pulpiturforkant – kr. 48.500,Pkt. 2-4 var i ansøgningen foreslået som
besparelsesmuligheder, men provstiudvalget
besluttede, at disse arbejder også skal udføres ifm.
renoveringen.
Menighedsrådet skal være opmærksom på, at der
skal indhentes mindst to tilbud i forbindelse med
anskaffelse af inventar til over kr. 25.000,Bevillingstype afventer kirkeskatteudmeldingen.
Ved tilskud fra Tilgængelighedspuljen 2017 vil
bevillingen fra provstiudvalget bliver reduceret
tilsvarende.

Nøvling menighedsråd afventer svar fra
Tilgængelighedspuljen 2017 på ansøgning om
kr. 195.000,2

Eventuelt
Sag: Provstiudvalget (469)

PU-møde i september er flyttet til torsdag den 7.
september pga. møde for provsterne i Viborg Stift
tirsdag den 5. september.

Eventuelt

Aulum menighedsråd har fået en henvendelse fra
Herning Kommune vedr. ændring af udkørsel ved
Aulum kirkes parkeringsplads.

Referat,19-06-2017

Side: 1

Orientering
3

Vinding præstebolig / ekstraordinært
provstesyn 28. juni
Sag: Vinding præstegård (827) - Vinding
Sogn

PU orienteret.

Vinding præstebolig / ekstraordinært
provstesyn 28. juni
2017.06.13. Til orientering. På baggrund af
provstiudvalgets beslutning på PU-mødet den 6.
juni vil der blive afholdt ekstraordinært
provstesyn af Vinding præstebolig onsdag den
28. juni kl. 8-10.
Deltagere: provst, provstiets bygningskyndige,
sognepræst samt repræsentanter fra Vind og
Vinding menighedsråd.
Efterfølgende udarbejder provstiets
bygningskyndige, Finn Balle, en rapport, som
sendes til provsti, sognepræst og menighedsråd.
På baggrund af rapporten og sognepræstens
udtalelse tager menighedsrådene herefter hver
især stilling til renoveringsplanerne.
Provstiudvalget behandler derefter sagen ud fra
Finn Balles rapport og sognepræstens og
menighedsrådenes indstilling.
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Sunds / luftfugtighed og temperatur i Sunds
Kirke
Sag: Sunds Kirke (615) - Sunds Sogn

PU orienteret.

Sunds / luftfugtighed og temperatur i Sunds
Kirke
2017.06.08: Til orientering. Sunds
menighedsråd fik den 30. november 2016
afslag fra Viborg Stiftsøvrighed på dens
ansøgning om installation af et
befugtningsanlæg i Sunds Kirke.
Efterfølgende er der blevet udført logning af
fugtighed og temperatur i kirken, og den 7. juni
blev der så afholdt møde vedr. indeklimaet i
Sunds Kirke med deltagelse af bl.a. provsten og
provstiets bygningskyndige. På mødet blev det
besluttet, at der skal ansøges om installation af
et varmestyringsanlæg. Viborg Stiftsøvrighed
er den godkendende myndighed.
Afventer ansøgning fra menighedsrådet.
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Orienteringspunkter til PU-møder (Kirke til
Kirke - FKG)
Sag: Provstiudvalget (469)

FKG - se punkt på dagsordenen for Herning Søndre
Provsti.

Orienteringspunkter til PU-møder (Kirke til
Kirke - FKG)
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Afbud fra: Anne Marie Søe Nørgaard, Alex Dahl Nielsen
Referat godkendt: Kirsten Braad Thyssen, Asger Grove Korsholm, Jens Martin Christensen, Erik Ove
Nielsen, Poul Bech, Ejvind Dahl, Jørgen Andersen
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