Referat for: Herning Nordre Provstiudvalg
PU møde 5. december 2017. Kl. 15.30
JVIødested: Provstikontoret, GI. Kirkevej 33, Herning

Mtødepunkt
Sunds / uforudsete udgifter

Sag: Ekstra bevillinger 2017 (877)

Beslutning
Provstiudvalget godkender en 5%-bevilling til
dækning af punkterne 6 og 7.

Sunds / uforudsete udgifter
21)17.11.27: Sunds menighedsråd søger om en

5%-bevilling på kr. 69.350,64 til dætaiing af
diverse uforudsete udgifter:
l. Synsudsat arbejde: vinduer og dør ifm.
præsteboligen. Budget: 45.000 kr.
Overskridelse af budgettet: 13.875,00 kr.
2. Reparation af kirkeklokken: 6.556,25 kr.
3. Reparation aflys på kirkegården: 7.640,94
kr.

4. Annoncering kordegn: 4.770,00 kr.
5. Annoncering kirkesangere: 5.661,25 kl-.
6. Annoncering organist: 14.262,50 kr.

7. Tilkøb af hjælp til personregistrering efter
kordegns fratrædelse: 16.584,70 kr.
Haderup / uforudsete lønudgifter

Sag: Ekstra bevillinger 2017 ~(8 77)

Menighedsrådet skal indsende yderligere
dokumentation for realiseret ekstraudgift, inden
provstiudvalget kan tage stilling til ansøgningen.

Haderup / uforudsete lønudgifter
2017.11.U5: Haderup menighedsråd ansøger om

kr. 50.581,18 til dækning af uforudsete
lønudgifter ifm. gravermedhjælpervikars
sygemelding.
Gravermedhjælpervikaren havde ikke opfyldt
beskæftigelseskravet, da denne blev sygemeldt
pga. graviditetsbetinget sygdom, og derfor
kunne der ikke ydes refusion fra kommunen.

Grove / borebilleangreb ifm. orglet

Sag: Ekstra bevillinger 2017 (877)

Provstiudvalget godkender en 5%-bevilling op til
kr. 50.000,-

Behandling foretages ifm. indvendig kalkning af
Grove / borebilleangreb ifm. orglet

kirken.

2Ui7.ll.2y: (Jrove menighedsracl ansøger på en

5%-bevilling ifm. borebilleangreb på orglet.

I tilfælde af modtagne fondsmidler ifm. orglets
bevarelse nedsættes bevillingen tilsvarende.

Ifm. provstiudvalgets behandling den 14. marts
2017 af rapporten fra provstesynet i Grove
besluttede provstiudvalget, at menighedsrådet
kunne indsende en 5%-ansøgning efter

indhentning af tilbud. Anslået udgift på
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daværende tidspunkt kr. 50.000,-

Tilbud eftersendes.
Grove - PU-møde 14. marts 2017(14-03-2017)-

Grove / mindre renovering af Grove kirke
Sag: Syn Grove (514) - Grove Sogn

Grove / mindre renovering af Grove kirke

Provstiudvalget godkender kr. 250.000,- på budget
2019 til indvendig kalkning og renovering af
vinduer. Ved udførsel i 2018 kan menighedsrådet
ansøge om et 5%-lån i tilfælde af
likviditetsproblemer.

2U1 /.l 1.3U: (Jrove menighedsråd ansøger om

kr. 250.000,- til indvendig kalkning af kirken,
diverse omfugning samt vedligeholdelse af

Menighedsrådet skal samråd med provstiets
bygningskyndige, Finn Balle, vurdere omfanget af

vinduer.

renoveringen af vinduerne.

Ifm. provstiudvalgets behandling den 14. marts
2017 af rapporten fra provstesynet blev det
besluttet, at den indvendige kalkning samt

Nationalmuseets kalkningstjeneste skal udarbejde
en besigtigelsesrapport, inden menighedsrådet kan
indhente tilbud på kalkningen.

renoveringen af vinduerne skulle finansieres

enten ved en bevilling eller salgsprovenuet fra
Grove præstebolig. Anslået pris ved provstesyn
i alt kr. 250.000,-

Groves andel af salgsprovenuet er for nylig
blevet opgjort til ca. kr. 190.000,-. men heraf

skal der bruges la. 136.000,- til at indfri 5%lånet ifm. depotpladsen ved Grove kirke.
Dermed er der kun ca. h\ 55.000,- tilbage af
provenuet.

Grove kirke har 125 års jubilæum i 2018.
Indvendig kalkning og renovering af vinduer
skal godkendes af Viborg Stiftsøvrighed.
Hodsager / kordegnesamarbejde med Aulum

Sug: Budget 2018 (876)

Provstiudvalget godkender brugen af frie midler i

2017 og 2018.

Tilretning afAulums budget tages op ifm.
Hodsager / kordegnesamarbejde med Aulum

økonomikonsultationerne.

2U17.11.23: itm. kordegnesamarbej det mellem

Aulum og Hodsager er der sket en regulering af
Hodsagers betaling til Aulum kirkekasse.
Hodsager har hidtil betalt kr. 25.000,- årligt. På
baggrund af en optælling ifm. kordegnens
timer, ud fra drøftelser på et fællesmøde og
Hodsagers ønsker skal Hodsager med virkning
fra 1/3'2017 årligt betale ler. 70.600,Derfor ansøger Hodsager provstiudvalget om
tilladelse til at bruge kr. 37.999,- i 2017 og la-.
45.600,- i 2018 af kirkekassens frie midler.
6 Haunstrup / minilæsser til kirkegården
Sag: Haunstrup kirkegård (871) - Haunstrup
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minilæsser hurtigst muligt pga. skærpede
arbejdsmiljøkrav.

Haunstrup / minilæsser til kirkegården
2U17.11.U8: Haunstrup menighedsråd ønsker at

få afsat kr. 250.000,- på langtidsplanen ifm.
indkøb af en knækstyret minilæsser til
Haunstrup kirkegård.
Som svar på provstiudvalgets brev af
10.11.2016 har menighedsrådet nu indsendt en
begrundelse for anskaffelsen af en minilæsser.
Ønsket begrundes først og fremmest i hensynet
til arbejdsmiljøet. IVIinilæsseren vil kunne
mindske den belastning, som graveren pådrager
sig ved flytning af jord og grus, arbejdet ved
begravelser og opfyldning afjordfæstegrave,
flytning af gravsten, buske, træer,

vinterdætaiing og oprydning. I sidste halvår af
2016 blev der bortkørt 14,72 ton haveaffald ved

hjælp aftrillebør og håndkraft.
Det er ikke en brugbar løsning at leje en
minilæsser i spidsbelastningsperioder, da
maskinen kan aflaste meget i det daglige
arbejde.
En knækstyret minilæsser vil i nyanskaffelse
beløbe sig til op mod kr. 250.000 inkl. moms.
PU-møde 8. november 2016(08-11-2016)

Ørnhøj / indretning på Ørnhøj kirkegård
Sag: Ørnhøj kirkegård (665) - Ørnhøj Sogn
Ørnhøj / indretning på Ørnhøj kirkegård

Provstiudvalget godkender den ønskede
fremgangsmåde og anbefaler en tidsramme på 5 år.

Ørnhøj menighedsråd skal dække udgiften i 2018
med egne midler.

21) 17.11.18: Ørnhøj menighedsråd ønsker

provstiudvalgets godkendelse af at omforandre

afdeling l på Ørnhøj kirkegård og en dertil

tilhørende udgift ifm. opnormering af
gravermedhjælper.

Provstiudvalget bevilger derudover årligt kr.
40.000,-i 2019-2022.

ruster, og kanterne vælter, så også hækkene

Det vil blive Vildbjerg kirkekasse, der tilføres det
bevilgede beløb, da Vildbjerg kirkekasse forestår
lønudbetalingen pga. kirkegårdssamarbejdet
mellem Ørnhøj og Vildbjerg.

vælter. Afdeling l ligger på en bakke, hvilket
giver en del udfordringer, og menighedsrådet
har besluttet, at området fremover kun skal

Landskabsarkitektens plan skal indsendes til
godkendelse hos provstiudvalget.

Betonkanterne smuldrer, jernet inden i dem

bruges til urnegravsteder.

Menighedsrådet har på kirkegårdskonsulentens
opfordring haft en landskabsarkitekt ude for at
se på området. Menighedsrådet forestiller sig, at
det skal blive til et natur-område med
urnegravsteder, da der generelt er stigende

efterspørgsel efter denne type gravsteder.
Menighedsrådet ønsker, at den praktiske
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udførsel af ændringerne skal ske over en

årrække (5-8 år) og ved at opnormere timetallet
for en gravermedhjælper. Den årlige udgift ifm.
det øgede timetal vil være ca. kr. 40.000,-

Der er allerede udarbejdet et godkendt tillæg til
kirkegårdsvedtægtern ifm. kirkegårdens område
l og breve herom er sendt ud til
gravstedsejerne. Dette tillæg indeholder et stop
for nye urne- og kistegravsteder, men når

omfandringen er tilendebragt, vil der blive
åbnet op for etableringen af nye urnegravsteder.
Sunds / varmestyringsanlæg i Sunds kirke
Sag: Sunds Kirke (615) - Sunds Sogn

Sunds / varmestyringsanlæg i Sunds kirke
2U ['/. 11.27: ;Sunds menighedsråd ansøger om

midler til og tilladelse til at installere
varmestyringsanlæg i Sunds kirke.

Provstiudvalget godkender en 5%-bevilling op til
kr.71.500,-inkl.moms.

Pga. dokumentationskrav fra Viborg stiftsøvrighed
skal menighedsrådet indsende yderligere
dokumentation til provstiet, inden provstiet kan
videresende ansøgningen.

Efter renovering af Sunds kirke og ibrugtagning
af nyt orgel har temperaturen i kirken været
holdt på ca.19 til 20 grader alle ugens dage pga.
formodning om, at det nye orgel havde bedst af
en konstant temperatur. Den konstant høje

temperatur har givet problemer med udtørring
afprædikestol, kirkebænke og loftsbjælker i
vinterperioden.

I brev af 30. november 2016 afviste Viborg
Stiftsøvrighed etablering af et
befugtningsanlæg, da dette blev frarådet af
stiftets konsulenter.

Efter at menighedsrådet i samarbejde med Finn
Balle har udført fugtighedsmålinger ved
forskellige temperaturer ønskes uden for
driftsperioder en temperatur på 14-15 grader og
ved tjenster og andre handlinger 20 grader.

Herved opnås højere luftfugtighed i
kirkerummet i vinterhalvåret.

Sunds menighedsråd ønsker derfor at opsætte et
varmestyringsanlæg, som automatisk kan sikre,

at temperaturstrategien følges. For fjernstyring
afvarmeanlægget ønskes samtidig etablering af
Internet i kirken. Derudover skal der indkøbes
fod - og fingervarmekilde til brug for organist
ved øvesessioner.

Menighedsrådet har indhentet tilbud på
ovenstående og søger provstiudvalget om kr.

71.356,- til dækning af udgifterne.
Viborg Stiftsøvrighed er den godkendende

myndighed ved etablering/ombygning af
varmeanlæg.
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2016.11.30: AFGØRELSE vedr.
betugtnmgsanlæg

10 Eventuelt

Sag: Provstiudvalget (469)

Folkekirkens Familiestøtte: Lene Frølund
Rasmussen er ansat som koordinator pr.l.januar

2018. Kontorlokaler lejet hos Frivilligcenter
Herning til ca. kr. 28.000,- pr. år inkl. forbrug.

Eventuelt
Vinding: Indvielse af ny aflastningsklokke ifm.
gudstjenesten søndag den 17. december kl. 10.30.

Feldborg: Menighedsrådet har indsendt
ordensreglement og lejekontrakt ifm. etableringen
afshelter i skoven op til kirkegården.
Provstiudvalget orienteret og tager det til
efterretning.

Snejbjerg: Møde vedr. kirkediget 21 . december kl.
14.

Kirkegårdskonsulenten vil gerne deltage i den
indledende samtale mellem et menighedsråd og en
landskabsarkitekt ifm. udarbejdelse af en
udviklingsplan for en kirkegård.
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11 Ørre-Sinding / udskiftning af tag på Ørre
Kirke
Sag: Ørre Kirke - Tag, (456) - Ørre-Sinding
Sogn

Provstiudvalget orienteret.

Ørre-Sinding / udskiftning af tag på Ørre Kirke
2017. l T.28fT6rev aFl: jum 2U 17 medclelte
stiftsøvrigheden, at den ikke kunne godkende et
fremsendte projekt vedr. udskiftningen aftaget
på Ørre Kirke.
Inden udarbejdelsen af et nyt projekt (og
dermed yderligere brug af midler på
rådgivning) ønsker Ørre-Sinding menighedsråd
stiftsøvrighedens stillingtagen til, om
stiftsøvrigheden kan forhåndsgodkende
anvendelsen af danske sten fra Højslev
teglværk og ligeledes anvendelsen aftudtagsten
ifm. udskiftningen aftaget på Ørre Kirke.
På vegne afØrre-Sinding menighedsråd har
provstikontoret derfor videresendt forespørgsel
om brug af bestemte typer aftagsten.

I tilfælde af, at Viborg Stiftsøvrighed giver
denne forhåndsgodkendelse, skal
menighedsrådet efterfølgende udarbejde en ny
projektbeskrivelse og et nyt budgetoverslag til
behandling hos provstiudvalget - inden
projektet vil blive fremsendt til endelig
godkendelse hos Viborg Stiftsøvrighed.
12 Simmelkær / udskiftning af kirkegårdsmur afgørelse
Sag: Simmelkcer kirkegård (897) - Simmelkær
Sogn

Provstiudvalget orienteret.

Simmelkær / udskiftning afkirkegårdsmur afgørelse

2U17.1I.2l: Til orientering. Viborg
Stiftsøvrighed har godkendt udskiftningen af en
del af kirkegårdsmuren ved Simmelkær kirke.
Bemærkninger ifm. godkendelse: "Det
anbefales, at de anlagte urnegrave umiddelbart
inden for muren, der ikke er taget i brug fjernes
og at der i stedet udlægges en rabat langs
murens indvendige side, under sokkelhøjde.
For resten af vestmuren fra

kirkegårdsindgangen til kirkegårdens
sydvestlige hjørne er murens inderside
tildækket med jord op over sokkelhøjde.
Murstenene kan ikke tåle denne vedvarende
fugtighed. Det anbefales, at murens teglsten
frigøres forjordfyld således, at muren ikke
nedbrydes"
2017.11.21: Provst Asger Grove Korsholm har
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fået bekræftet af menighedsrådet, at der ikke er
urnegrave umiddelbart inden for muren.

Menighedsrådet havde også i den oprindelige
ansøgning sh-evet, at jorden ved denne del af

kirkegårdsmuren aldrig har været indviet.
13 Simmelkær / bemanding i menighedsråd
Sag: Simmelkær menighedsråd (657) Simmelkær Sogn

Provstiudvalget orienteret.

Simmelkær / bemanding i menighedsråd
2U17.11.22: Biskop Henrik Stubkjær har
godkendt, at Simmelkær menighedsråd får lov
til at fortsætte med tre medlemmer i resten af
valgperioden, da der ikke er flere suppleanter til
rådighed.

14 Studsgård / lækage på Studsgård kirkegård
Sag: Studsgård kirkegård (624) - Studsgård

Provstiudvalget orienteret.

Sogn

Studsgård / lækage på Studsgård kirkegård
21)17.11.2U. ^tudsgård menigtiedsråd betaler ca.

17.000 kr. for at få afsluttet sagen med lækagen
på kirkegården.
Menighedsrådet betaler ca. halvdelen af den
oprindelige faktura fra Studsgård Vand og
kompensere!- derudover to landmænd for tab af

afgrøder ifm. opgravning af jorden ved
eftersøgningen af lækagen.
I provstiudvalgets svarbrev af 12. oktober 2017
anbefalede provstiudvalget, at menighedsrådet
skulle betale fakturaen af hensyn til kirkens sag
generelt og for at mindske belastningen af
menighedsrådet.

15 Provsteansættelse / møde vedr. proces for

Knud Erik Hansen deltager.

ansættelse af ny provst

Sag: NY provst (948) - Vildbjerg Sogn
Provsteansættelse / møde vedr. proces for
ansættelse at ny provst
2U 17.11.29. Provst Asger Grove Korsholm er

fra udgangen af juni måned 2018 bevilget
afsked med pension fra stillingen som provst i
Herning Nordre Provsti og sognepræst i
Vildbjerg-Nøvling-Timring-Tiphede Pastoral.
Inden opslag af stillingen skal der træffes
beslutning om, hvornår og hvordan
opslag skal ske. Biskoppen afholder derfor et
orienteringsmøde om processen i
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forbindelse med et "provsteopslag".

Mødet finder sted i Bispegården i Viborg
tirsdag den 19. december 2017 kl. 16.00
Fra hvert af de tre menighedsråd deltager
formanden samt et menighedsrådsmedlem.
Derudover deltager biskoppen, provst Asger
Grove Korsholm, stiftskontorchef Bodil
Abildgaard samt provstiudvalgsformand
Kirsten Thyssen.

Derudover ønskes deltagelse af yderligere et
provstiudvalgsmedlem.

16 Provstesyn 2018 / Tirsdag den 20. februar

Poul Nissen og Ejvind Dahl deltager.

Sag: Provstesyn 2018 (945)
Provstesyn 2018 i Herning Nordre / tirsdag den
'2.0. februar

2U17.11.2U. Provstesyn finder sted tirsdag den
20. februar.

Der skal være provstesyn i følgende sogne:
Snejbjerg, Vildbjerg, Nøvling og TimringTiphede.
Tidsplan udsendes i januar.
Hvilke provstiudvalgsmedlemmer deltager?
17 Orienteringspunkter til PU-møder (Kirke til
Kirke - FKG)

Kirke til Kirke: Fire nye ansøgere til volontørudsendelse i sæson 2018-2019.

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

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