
Referat
Herning Nordre Provsti – Møder

PU-møde 7. december 2021 - d. 07-12-2021 kl. 15:30 til 23:59

Deltagere: Johannes Jespersen, Lars Staunstrup Jensen, Jens Christian Hasager Kirk, Poul Rosenvinge
Nissen, Ejvind Dahl, Jens Christian Troelsen, John Egebjerg-Johansen, Carsten Hoffmann, Kirsten Braad
Thyssen

 

Mødepunkt Referat

1 - Aulum MR / Ansøgning om 5% midler til
dækning af ekstra lønudgift (beslutningspunkt)

Aulum MR har indsendt en ansøgning om 5%
midler på kr. 108.312,35 til dækning af ekstra
lønudgifter i forbindelse med sygemeldt
medarbejder. 

Sager:
Ansøgning 5% midler - Aulum - Ekstra lønudgifter
ifm. sygemeldt o/a-sognepræst - Herning Nordre
(2021 - 32878)

Bilag:
Aktdokument, Lokalfinansieret præst 2021 -
ansøgningsbeløb (2)

PU godkender en 5% bevilling på kr. 108.312,35.

2 - Haunstrup MR / Indvendig renovering af
Haunstrup Kirke (beslutningspunkt)

Haunstrup MR har indsendt projekt vedr. indvendig
renovering af Haunstrup Kirke til godkendelse samt
ønske om forhøjelse af den økonomiske ramme. Iflg.
det medsendte budget vil projektet beløbe sig til kr.
2.791.250.
 
Haunstrup MR har i 2016 fået bevilget en økonomisk
ramme til projektet på kr. 2.000.000.
 
Der er vedlagt arbejdsbilag.

Sager:
Byggesag - Haunstrup - Renovering af Haunstrup
Kirke 2022 - Herning Nordre (2020 - 17110)
Byggesag - Haunstrup - Renovering af Haunstrup

PU godkender en forhøjelse af den økonomiske
ramme med kr. 791.250, så den samlede økonomiske
ramme til indvendig renovering af Haunstrup Kirke i
alt lyder på kr. 2.791.250.
 
Den økonomiske ramme finansieres ved brug af
"Andet indlån med rente" på kr. 8.783,96, som
Haunstrup MR har indestående i Viborg Stift.
Restbeløbet på kr. 2.782.466 finansieres ved
optagelse af et 3-årig Stiftsmiddellån.
 
PU videresender projektet til godkendelse i Viborg
Stift med anbefaling.
 
Jens Christian Hasager Kirk forlod mødet under dette
punkt.



Kirke 2022 - Herning Nordre (2020 - 17110)
Byggesag - Haunstrup - Renovering af Haunstrup
Kirke 2022 - Herning Nordre (2020 - 17110)

Bilag:
Aktdokument, Haunstrup Kirke, forslag til renovering
og fornyelse, 30.11.2021, Aktdokument, Arbejdsbilag
Haunstrup, Indvendig renovering af Haunstrup Kirke

3 - Feldborg MR / Omlægning af gravsteder
(beslutningspunkt)

Feldborg MR har indsendt en ansøgning om, at de
må åbne op for kistebegravelser i afdeling E, række
b2, b3, b5, d1 og d3 på Feldborg Kirkegård. Denne
afdeling er på nuværende tidspunkt i henhold til
kirkegårdsplanen kun beregnet til urnegravsteder
med fordelingen 66% græs og 34% gravsted anlagt
med hæk og grus - altså kombinationsgravsteder. 
 
På baggrund af efterspørgsel på kistegravsteder i
afdeling E søger MR om, at der fremadrettet kan
foretages kistebegravelser i afdeling E.
 
MR oplyser, at der ikke vil ske ændringer i udtrykket
på kirkegården.

Sager:
Kirkegård - Feldborg - Ændring af afdeling E - Flere
kistegravsteder i afdeling E - Herning Nordre (2021 -
33044)

Bilag:
Aktdokument, Afd. E Ønske om kistegravsteder

Da MR oplyser, at der ikke sker ændringer i udtrykket
på kirkegården godkender PU den indsendte
ansøgning.
 
MR skal tilrette kirkegårdsvedtægten iht. MR´s
ansøgning. Ændringen af kirkegårdsvedtægten skal
godkendes af PU.
 
Jens Christian Troelsen forlod mødet under dette
punkt. 

4 - Feldborg MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Syn i Feldborg afholdt den 6. oktober 2021
 
KIRKEN:
1) I forbindelse med pudsning af kirken, skal fugerne
rundt om vinduerne skiftes, da de er sluppet og der
derved trænger fugt ind. Dette indarbejdes i projektet
med pudsning.  
 
2)  Der er konstateret afskalning af maling på væggene i
skibet, som skyldes fugt. Dette holdes under observation.
 
KIRKEGÅRDEN:
3) På kirkegårdsmuren, skal der i takt med omfugningen
skiftes gummifuger på topstenen. Finn Højmark sørger
for dette.

Feldborg MR´s synsskema blev gennemgået på PU-
mødet. PU har ingen kommentarer til synsskemaet.
 
Jens Christian Troelsen forlod mødet under dette
punkt. 



 
4)  Der er algebevoksning på kirkegårdsmur og graverhus
- skal algebehandles til foråret.
 
5) Rygningssten på graverhusets tag har nogle steder
mistet vedhæftning. Dette holdes under observation.
 
Provstesyn i efteråret 2023.
 
Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Feldborg - Herning Nordre
(2021 - 25215)

Bilag:
Synsskema efteråret 2021 - Feldborg kirke

5 - Grove MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Syn i Grove afholdt den 5. november 2021
 
Ældre synsudsatte arbejder:
Revner i kirkegårdsmur - håndværkerne har travlt. 
Forsikringssag - behandlet på PU-møde 28.06.2021.
Udføres i år 2022
 
Maling af døre og vinduer i velfærdsbygning.
Udføres i pr 2022
 
KIRKEN:
Forsikringsskade på kirkemuren - se ovenfor.
 
KIRKEGÅRDEN:
1) Nyt redskabsrum
Forventet pris: 500.000
 
Provstesyn i efteråret 2024.
 
Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Grove - Herning Nordre (2021
- 25216)
Byggesag - Grove - Nyt redskabsskur - Herning
Nordre (2021 - 33177)

Bilag:
Grove kirke syn 2021, Luftfoto af Grove kirkegård

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  MR skal i forbindelse med nyt redskabsrum
udarbejde et projekt med tegninger og budget, som
skal godkendes af PU inden igangsætning af
projektet. 
 
Endvidere skal MR være opmærksomme på, at der
skal søges om byggetilladelse hos kommunen.
 
MR gøres opmærksom på, at PU på PU-mødet den
16. marts 2021 har godkendt kr. 300.000 på budget
2022 til nyt redskabsrum.

6 - Ilskov MR / SYN Efteråret 2021  



(beslutningspunkt)

Syn i Ilskov afholdt den 30. november 2021
 
KIRKEN:
1) Lyskilder i kirken omdannes til LED belysning
Forventet pris: kr. 20.000
 
KIRKEGÅRDEN:
2) Ny el-truck til kirkegården. Den nuværende truck
er mere end 25 år gammel, og der er ved at komme
flere reparationer.
Forventet pris: 250.000
 
Provstesyn i efteråret 2024.
 
Intet afsat på langtidsplanen.
 

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Ilskov - Herning Søndre (2021
- 25205)

Bilag:
Synsskema 2023

 
 
 
 
 
1) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
2) PU godkender kr. 250.000 på budget 2023.

7 - Nøvling MR / ProvsteSYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Provstesyn i Nøvling afholdt den 16. november 2021
 
KIRKEN:
1) Tagnedløbsrør på begge sider af den nye lave
bygning skal forsynes med 45 graders bøjning for
udledning af vand på taget.
Forventet pris: ?
 
2) Resterende 4 uisolerede vinduer i tårnet skal
forsynes med forsats rammer som øvrige vinduer.
Forventet pris: kr. 25.000
 
KIRKEGÅRDEN:
3) På provstesynet blev gravminde for Elvin og Anna
M. Sørensen besluttet at være bevaringsværdigt.
Museum Midtjylland har ligeledes anbefalet at
gravmindet bevares for eftertiden.
 
MR og graver har den 18.11.2021 fået tilsendt
underskrevet eksemplar af kartotekskortet.
 
Provstesyn i efteråret 2025.
 

 
 
 
 
 
 
1) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
 
2) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
 
3) Sagen er afsluttet



Intet afsat på langtidsplanen.
 

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Nøvling - Præ og Provstesyn -
Herning Nordre (2021 - 25208)
SYN 2021 EFTERÅRET - Nøvling - Præ og Provstesyn -
Herning Nordre (2021 - 25208)

Bilag:
GÆLDENDE Synsskema Nøvling, provstesyn
EFTERÅRET 2021, Finn Balles Præsynsrapport.
Nøvling

8 - Simmelkær MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Syn i Simmelkær afholdt den 7. oktober 2021
 
Ældre synsudsatte arbejder:
Reparation af fuger på kirkedigets vestmur samt
sølje ved port omfuges. MR har modtaget kr. 20.000
på budget 2022. Udføres i år 2022.
 
Vinduer og træværk på lodrette flader i sognehuset
males. MR har modtaget kr. 20.000 på budget 2022.
Udføres i år 2022.
 
KIRKEN:
1) Udskiftning af nedfældet måtte ved indgang til
kirken
Forventet pris: ?
 
2) Algebehandling af tag og spir på kirke (og
sognegård, se punkt 7)
Forventet pris: kr. 5.000
 
KIRKEGÅRD:
3) Udskiftning af revnet teglsten
Forventet pris: ? Samtidig med kirkedigets vestmur
 
4) Rækværk ved trappe op til kirkegården mod øst
skal rustbehandles og males
Forventet pris: ?
 
5) Beskæring af træer langs indvendig side af
kirkegårdsmuren
Forventet pris: kr. 50.000
 
SOGNEGÅRD:
6) Udskiftning af låsecylindere + 20 nøgler
Forventet pris: kr. 5.438

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
2) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
 
3) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
4) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
5) PU godkender kr. 50.000 på budget 2023.
MR skal indsende ansøgning til PU om godkendelse
inden fældning af træerne. Der skal vedlægges
billedmateriale af de træer, der ønskes fældet.
 
6) Dækkes af kirkekassens egne midler
 



 
7) Algebehandling af taget
Se pris under punkt 2
 
Provstesyn i efteråret 2024.
 
Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Simmelkær - Herning Nordre
(2021 - 25314)

Bilag:
Synsskema efteråret 2021

 
7) Dækkes af kirkekassens egne midler

9 - Snejbjerg MR / ProvsteSYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Provstesyn i Snejbjerg afholdt den 16. november
2021
 
Ældre synsudsatte arbejder:
1) Intelligent varmestyring af kirkerummet - pult
ombygges. Bevilget kr. 25.000 på budget 2019.
 
SOGNEGÅRD, KIRKELY:
2) Lyskilder/spot i den lange gang udskiftes til LED
spot. Dette kræver udskiftning af en mindre del over
loft.
Forventet pris: kr. 35.000
 
KIRKEN:
3) Oprydning på kirkens loftsrum
Forventet pris: 0

GRAVERBYGNING:
4) Indvendig malerbehandling.
Forventet pris: ?
 
5) Der skal indledes en drøftelse om etablering af
mere plads til maskinpark - f.eks. ved opførelse af et
uopvarmet, men isoleret skur. Skuret kan overvejes
opført på selve materielpladsen. MR undersøger og
afventer udarbejdelsen af en helhedsplan for
Snejbjerg kirkegård. Overvejelserne kan indgå i
denne plan.
Det kan med fordel indkøbes nogle udendørs reoler
på materielpladsen mhp. mindre pladskrævende
opbevaring.
 
PRÆSTEBOLIG, Snejbjerg Hovedgade 2:
6) Hæk omkring familiens terrasse er blevet for høj.

 
 
 
 
 
 
 
1) Skal udføres snarest muligt
 
 
 
2) PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 35.000.
 
 
 
 
 
3) Udføres i 2022
 
 
 
4) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
5) MR undersøger og drøfter det efterfølgende med
PU. MR gøres opmærksom på frister ifm.
budgetønsker for budget 2023 samt provstiets
langtidsplan
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres



Hækken beskæres.
 
7) Udskiftning af udsugningsventilator på
badeværelse.
Forventet pris: kr. 15.000
 
8) LED fatninger i køkkenet udskiftes.
Forventet pris: kr. ?
 
9) Opsætning af ny induktions kogeplade.
Forventet pris: kr. 6.000
 
10) Maling af køkken samt udbedring af revner i
murværk.
Forventet pris: kr. 10.000
 
11) MR undersøger om etablering af flisegang til
skraldespandene kan gøre, at der kan hentes
dagrenovation fra den nuværende placering tæt på
huset.
 
PRÆSTEBOLIG, Munkgårdkvarteret 244:
12) Der skal arbejdes med et lukket hegn i haven fra
syd og vest for at undgå direkte indkig i haven.
Udvendig belysning i terræn skal skiftes.
Forventet pris: kr. 25.000
 
13) Indvendige vinduer slibes og olieres i hele huset
Forventet pris: kr. 20.000
 
14) Montering af ny fugtstyret udsugningsventilator i
baderum
Forventet pris: kr. 7.500
 
15) Stuegulv slibes og olieres.
Forventet pris: kr. 12.500
 
16) Hængsler på nogle låger i køkkenet skal skiftes.
Forventet pris: ?
 
17) Arbejdsbelysning er ikke tilstrækkelig og skal
skiftes.
Forventet pris: 5.000
 
Provstesyn i efteråret 2025.
 
Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Snejbjerg - Præ og Provstesyn
- Herning Nordre (2021 - 25211)
SYN 2021 EFTERÅRET - Snejbjerg - Præ og Provstesyn
- Herning Nordre (2021 - 25211)

snarest muligt
 
7) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5%
bevilling på op til kr. 15.000
 
 
8) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres
snarest muligt
 
9) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5%
bevilling på op til kr. 6.000
 
10) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres
snarest muligt
 
 
11) MR kan kontakte PU, når der er fundet en
afklaring med Herning Kommune
 
 
 
 
12) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5%
bevilling på op til kr. 25.000
 
 
 
13) PU godkender kr. 20.000 på budget 2023
 
 
14) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5%
bevilling på op til kr. 7.500
 
 
15) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres
snarest muligt
 
16) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres
snarest muligt
 
17) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5%
bevilling på op til kr. 5.000
 
Jens Christian Hasager Kirk forlod mødet under dette
punkt.



Bilag:
GÆLDENDE Synsskema Snejbjerg, provstesyn
EFTERÅRET 2021, Finn Balles Præsynsrapport.
Snejberg, Finn Balles Præsynsrapport. Snejbjerg
præstebolig, Hovedgaden 2, Finn Balles
Præsynsrapport. Snejbjerg præstebolig,
Munkgårdskvarteret

10 - Studsgård MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Syn i Studsgård afholdt den 31. oktober 2021
 
Ældre synsudsatte arbejder:
Udskiftning af dør i kirken. Dette vil ske ifm.
renovering af kirken.
 
KIRKEN:
1) Algebehandling af taget på kirke, kapel og
kirkehus
Forventet pris: kr. 20.000
 
KIRKEGÅRD:
2) Fjerne grus + anlægge græs på kirkegården
Forventet pris: kr. 22.000
 
3) Hegn ved materialeplads
Forventet pris: kr. 30.000
 
KIRKEHUSET:
4) Male kontor og gang
Forventet pris: kr. 5.000
 
5) Skifte vandhaner på personaletoilettet
Forventet pris: kr. 4.000
 
Provstesyn i efteråret 2022.
 
Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Studsgård - Herning Nordre
(2021 - 25300)

Bilag:
Syn Studsgård Kirke

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) PU godkender kr. 20.000 på budget 2023
 
 
 
 
2) PU godkender kr. 22.000 på budget 2023
 
 
3) PU godkender kr. 30.000 på budget 2023
 
 
 
4) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
5) Dækkes af kirkekassens egne midler 
 
Jens Christian Hasager Kirk forlod mødet under dette
punkt.

11 - Tiphede Kirke / ProvsteSYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

 
 
 



Provstesyn i Timring-Tiphede afholdt den 16.
november 2021
 
TIPHEDE KIRKEN:
1) Tagrender og nedløb er udskiftet. Desværre er det
ikke udført som planlagt. MR forsøger at få det
udbedret som en reklamation.

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Timring-Tiphede - Præ og
Provstesyn - Herning Nordre (2021 - 25210)
SYN 2021 EFTERÅRET - Timring-Tiphede - Præ og
Provstesyn - Herning Nordre (2021 - 25210)

Bilag:
GÆLDENDE Synsskema Tiphede, provstesyn
EFTERÅRET 2021, Finn Balles Præsynsrapport.
Tiphede

 
 
 
 
1) Reklamationssag

12 - Timring/Tiphede MR / ProvsteSYN Efteråret
2021 (beslutningspunkt)

Provstesyn i Timring-Tiphede afholdt den 16.
november 2021
 
PRÆSTEBOLIG:
1) Afpropning af faldstamme fra badeværelse på 1.
sal skal udføres håndværksmæssigt korrekt.
Forventet pris: kr. 6.000
 
2) Toilet på familiens badeværelse skal skiftes.
Forventet pris: kr. 4.000
 
3) Udvendigt træværk på gavle og vindskeder samt
skur i terræn skal males.
Forventet pris: kr. 25.000
 
4) Gammel vægventil afproppes
 
5) Hul ved tagrygning giver adgang for fugle. Dette
lukkes og grene fjernes fra loftsrum
 
6) Gammelt antennekabel fjernes udvendigt på væg
og indvendigt ved stik i stue. Derefter
malerreparation i stuen.
 
7) Elastiske fuger i hjørner af vinduesparti til
konfirmandstue har sluppet. Fuger skiftes på de
nederste 15 cm.
 
8) Tagflade skal behandles mod alger
 

 
 
 
 
 
 
 
1) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres
snarest muligt
 
 
2) Dækkes af kirkekassens egne midler.Skal udføres
snarest muligt
 
3) PU godkender kr. 25.000 på budget 2023
 
 
4) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres
snarest muligt
 
5) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres
snarest muligt
 
6) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres
snarest muligt
 
 
7) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres
snarest muligt
 
 
8) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres
snarest muligt



KIRKEGÅRDEN:
9) MR bør overveje mere plads til maskiner og udstyr
f.eks. ved opførelse af en mindre uisoleret bygning.
MR kan med fordel drøfte forslag fra provstesynet
med kirkegårdskonsulenten.
Forventet pris: ?
 
KIRKEN:
10) Tagafvanding fra skotrende ved våbenhus løber
ofte over. Dimension skal øges. Nedløbsrør sidder i
en muret reces i væggen. Der udføres kvadratisk rør
ført til terræn
Forventet pris: kr. 10.000
 
11) Afvanding fra lille sidebygning på nordsiden -
muffer er kørt i stykker. Afvanding/muffer skal
skiftes, 2 sider i alt
Forventet pris: kr. 15.000
 
12) Tagrende meget utæt og skal skiftes på sydsiden
af kirkens kor.
Forventet pris: kr. 10.000
 
13) Rygning på sydlig sidebygning af kirkeskibet er
revnet og skal skiftes.
Forventet pris: kr. 25.000
 
14) Opmagasinering af ting på kirkens loft skal
fjernes.
 
15) Skotrende mod sammenbygning på kirkens
sydside ved våbenhus er utæt og skal
skiftes/repareres.
Forventet pris: kr. 20.000
 
16) Tårnets glamluger er slidte og skal
malerbehandles
Forventet pris: kr. 15.000
 
Provstesyn i efteråret 2025.
 
Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Timring-Tiphede - Præ og
Provstesyn - Herning Nordre (2021 - 25210)
SYN 2021 EFTERÅRET - Timring-Tiphede - Præ og
Provstesyn - Herning Nordre (2021 - 25210)

Bilag:
GÆLDENDE Synsskema Timring, provstesyn
EFTERÅRET 2021, Finn Balles Præsynsrapport.
Timring

 
9) MR kan indsende et budgetønske til budget 2023
eller til provstiets langtidsplan
 
 
 
 
 
10) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5%
bevilling på op til kr. 10.000
 
 
 
 
11) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5%
bevilling på op til kr. 15.000
 
 
 
12) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5%
bevilling på op til kr. 10.000
 
 
13) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5%
bevilling på op til kr. 25.000
 
 
14) Udføres af MR. Ved tvivl om noget kan fjernes,
fotodokumenteres dette og sendes til
Nationalmuseet med henblik på afklaring.
 
15) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5%
bevilling på op til kr. 20.000
 
 
16) PU godkender kr. 15.000 på budget 2023



13 - Tjørring MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Syn i Tjørring afholdt den 3. november 2021
 
Ældre synsudsatte arbejder:
Maling af klokketårn ved Baunekirken. Udføres i år
2022.
 
Lys i kirkerummet i Baunekirken. Forventet udført i
år 2022.
 
KIRKEN:
1) Fuglegitter over klokke
Forventet pris: kr. 2.500
 
2) Maling af udhængsbræt/stern
Forventet pris: kr. 10.000
 
BAUNEKIRKEN
3) Udh. plade fastgørelse
Forventet pris: 0
 
4) Udendørs lamper ved sti brækker ofte. Der
arbejdes på en løsning med ny fod
Forventet pris: kr. 20.000
 
5) Ved kraftig regnskyl er der overløb ved tagrender i
hjørnerne. Der arbejdes på løsning
Forventet pris: kr. 5.000
 
KIRKEGÅRDEN:
6) Kirkediget er skredet ud. Trænger til et
professionelt eftersyn
Forventet pris: kr. 25.000
 
7) Kapel og ny graverbygning males
Forventet pris: kr. 35.000
 
Provstesyn i efteråret 2024.
 
Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Tjørring - Herning Nordre
(2021 - 25303)

Bilag:
Synsskema e eråret 2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
2) Almindelig vedligehold. Dækkes af kirkekassens
egne midler
 
 
3) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
4) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
5) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
 
6) PU godkender kr. 25.000 på budget 2023. Beløbet
er til partiel reparation af kirkediget og ikke til
omsætning af diget. Evt. omsætning af diget skal
godkendes af Viborg Stift.
 
7) PU godkender kr. 35.000 på budget 2023.



14 - Vildbjerg MR / ProvsteSYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Provstesyn i Vildbjerg afholdt den 16. november
2021
 
KAPEL:
1) Elastiske fuger ved sydparti skal skiftes
Forventet pris: kr. 7.500
 
2) Dør i nordvest-facade er rådden i bundkarm og
skal skiftes.
Forventet pris: kr. 10.000
 
3) Nuværende pærer udskiftes løbende til LED-pærer
 
DEN GAMLE GRAVERBYGNING:
4) Den gamle graverbygning er opvarmet med el. Der
opsættes luft-luft varmepumpe til supplering af el-
varmen
Forventet pris: kr. 20.000
 
MANDSKABSBYGNING:
5) MR undersøger rentabiliteten og
tilbagebetalingstiden på opsætning af solcelleanlæg
liggende på sydsiden af bygningen. Cellerne skal
kunne levere strøm til både kapel, gl. kapel og
mandskabsbygning
 
KIRKEN:
6) Kirkens indvendige overflader og inventar bærer
præg af den gode brug af kirkerum. Drøftelse om
indvendig renovering af kirkerum i sammenhæng
med kalkning af overflader bør påbegyndes af
hensyn til langtidsplanlægningen.
 
7) Der er let angreb af borebiller i tagrum. Der skal
sprøjtes for disse.
Forventet pris: kr. 25.000
 
8) Kalorifere i kælderen skal energivurderes ifm. den
indvendige renovering. MR rådes til at søge faglig
bistand til at finde den optimale løsning
 
SOGNEGÅRD:
9) Fuger skal holdes under opsyn. I et område på
bygningens vestside vil det være påkrævet med
udskiftning indenfor en 5-årig periode. Det samme
gælder de mange revner i bygningens hjørner. Der er
ikke risiko for konstruktive svigt, men alene
kosmetiske revner.
 
PRÆSTEBOLIG, Præstebakken 16:

 
 
 
 
 
 
 
1) PU godkender kr. 7.500 på budget 2023
 
 
2) PU godkender kr. 10.000 på budget 2024
 
 
 
3) Dækkes af kirkekassens egne midler 
 
 
4) PU godkender kr. 20.000 på budget 2023
 
 
 
 
 
 
5) MR undersøger
 
 
 
 
 
6) MR undersøger
 
 
 
 
 
7) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5%
bevilling på op til kr. 25.000
 
 
8) MR undersøger
 
 
 
 
9) MR skal holde dette under opsyn
 
 
 
 
 
 
 



10) Tagflade skal algebehandles
Forventet pris: ?
 
11) Store træer i naboskel mod nord skal fjernes. De
vokser ind i garagemur. Samtidig skal der laves en
aftale om hækklipning i indkørsel ind mod nabo
Forventet pris: kr. 10.000
 
Provstesyn i efteråret 2025.
 
Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Vildbjerg - Præ og Provstesyn
- Herning Nordre (2021 - 25209)

Bilag:
GÆLDENDE Synsskema Vildbjerg, provstesyn
EFTERÅRET 2021

10) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
11) Udføres snarest muligt. PU godkender en 5%
bevilling på op til kr. 10.000

15 - Vildbjerg MR / ProvsteSYN Efteråret 2021,
præstebolig, Lysgårdvej 7 (beslutningspunkt)

Provstesyn i Vildbjerg afholdt den 16. november
2021
 
Ældre synsudsatte arbejder:
Fældning af træer. Udføres i vinteren 2021/2022
Rem i garage males
Ventilation i skur monteres
 
PRÆSTEBOLIG, Lysgårdvej 7:
1) Tagrum mangler udluftning fra undertag til
tagsten. Der skal monteres udluftningsstudse i
undertag - én i hvert spærfag, top og bund
Forventet pris: ?
 
2) Brusearmatur på 1. sal danner en meget høj støj,
når det bruges. Armaturet skal skiftes.
Forventet pris: ?
 
3) Installation for væghængt toilet er ikke
tilstrækkeligt isoleret og dampspærren ikke intakt.
 
Der skal isoleres op under tagsten og sikres, at alle
rør monteres med rørskål som isolering. Der
afsluttes med fastholdt mineralduldsbatts.
 
Betjeningspanel skal så vidt muligt tætnes for falsk
luft.
 
Betjeningspanel skal skiftes som følge af defekt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-6) MR skal undersøge nærmere og derefter
indsende ansøgning om 5% midler.
Skal udføres snarest muligt.
 
PU giver provst Kirsten Thyssen mulighed for at
træffe en formandsbeslutning, når ansøgningen fra
MR kommer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



knap.
Forventet pris: ?
 
4) Terrassedøren i østgavlen - 2 stk. - er utætte som
følge af gamle tætningslister. Tætningslister skal
skiftes på hele dørbladet på begge døre.
Tætningslisten skal være intakt rundt i hjørner
forneden på døren.
Forventet pris: ?
 
5) Armatur på gæstetoilet fungere ikke og skal
skiftes.
Forventet pris: ?
 
6) Loftsarmatur på gæstetoilet mangler afslutning.
Det samme gør loftet. Måske det hele med fordel
kan sænkes og udføres som fast gipsloft?
Forventet pris: kr. 7.500
 
7) Malerreparation på loft i kontor mangler
afslutning efter fjernelse af loftsarmatur.
Forventet pris: ?
 
8) Emfang fungere ikke. Skal skiftes.
Forventet pris: kr. 20.000
 
9) Stakit omkring den private terrasse skal skiftes.
Forventet pris: kr. 10.000
 
10) Kabel til robot skal forsynes fra udvendig
stikkontakt ved nyt skur.
Dette er en del af byggearbejdet, men endnu ikke
udført.
 
11) Tagnedløb på nordside føres i kloak
Forventet pris: ?
 
Provstesyn i efteråret 2025.
 
Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Vildbjerg - Præ og Provstesyn
- Herning Nordre (2021 - 25209)
SYN 2021 EFTERÅRET - Vildbjerg - Præ og Provstesyn
- Herning Nordre (2021 - 25209)

Bilag:
GÆLDENDE Synsskema Vildbjerg, præstebolig
provstesyn EFTERÅRET 2021, Finn Balles
Præsynsrapport. Vildbjerg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres
snarest muligt
 
 
8-9) Udføres snarest muligt. PU godkender en samlet
5% bevilling på op til kr. 35.000
 
 
 
 
10) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
 
11) Dækkes af kirkekassens egne midler. Skal udføres
snarest muligt
 
Carsten Hoffmann forlod mødet under dette punkt.



16 - Vind MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Syn i Vind afholdt den 21. september 2021
 
KIRKEN:
1) Sternbræt i gavl udskiftes
Forventet pris: kr. 7.000
 
2) Diverse træværk på loft/tagkonstruktion
Forventet pris: kr. 8.000
 
3) Istandsættelse af trappe til prædikestol
Forventet pris: kr. 20.000
 
4) Håndsprit skader på bænke i våbenhus
Forventet pris: kr. 10.000
 
KIRKEGÅRD:
5) Dige mod nordvest repareres
Forventet pris: kr. 10.000
 
GRAVERHUS
6) Rygning repareres
Forventet pris: kr. 8.000
 
KAPEL:
7) Spær og remme
Forventet pris: kr. 10.000
 
Provstesyn i efteråret 2022.
 
Intet afsat på langtidsplanen.

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Vind - Herning Nordre (2021 -
25304)

Bilag:
Synsskema efteråret 2021

 
 
 
 
 
 
1) PU godkender kr. 7.000 på budget 2023
 
 
2) PU godkender kr. 8.000 på budget 2023
 
 
3) PU godkender kr. 20.000 på budget 2023
 
 
4) PU godkender kr. 10.000 på budget 2023
 
 
 
5) PU godkender kr. 10.000 på budget 2023
 
 
 
6) PU godkender kr. 8.000 på budget 2023
 
 
 
7) PU godkender kr. 10.000 på budget 2023
 
Alle punkterne tages med på provstesyn i efteråret
2022.

17 - Eventuelt

 

 

18 - Endelige budgetter for 2022 for alle MR i
Herning Nordre Provsti (orienteringspunkt)

Alle MR i Herning Nordre Provsti har afleveret et
endeligt budget for år 2022 i overensstemmelse med
den udmeldte ramme. 

Orienteret.



19 - Invitation til fejring af Biskop Henrik Stubkjærs
60 års fødselsdag (orienteringspunkt)

Viborg Stift inviterer én repræsentant fra hvert
provstiudvalg til at deltage i fejringen af biskop
Henrik Stubkjærs 60 års fødselsdag lørdag den 8.
januar 2022.

Sager:
Henvendelse - Indsamling til biskop Henrik Stubkjærs
60 års fødselsdag - Portræt - Drengekoret til
reception - Herning Nordre (2021 - 1226)

Bilag:
Aktdokument, Endelig Invitation 60 års fødselsdag
biskop Henrik Stubkjær-5

 

20 - Kirke til Kirke (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

21 - FKG (orienteringspunkt)

 

Orienteret.
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Johannes Jespersen Lars Staunstrup Jensen

Jens Christian Hasager Kirk (Herning
Nordre Provstiudvalg)

Poul Rosenvinge Nissen

Ejvind Dahl (Herning Nordre
Provstiudvalg)

Jens Christian Troelsen

John Egebjerg-Johansen Carsten Hoffmann (Herning Nordre
Provsti)

Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre
Provsti)
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