
Referat
Herning Nordre Provsti – Møder

PU-møde 2. juni 2020 kl. 15.30 - d. 02-06-2020 kl. 15:30 til 23:59

Deltagere: Kirsten Braad Thyssen, Carsten Hoffmann, Alex Dahl Nielsen, Anne Marie Søe Nørgaard, Knud
Erik Lundtofte Hansen, Poul Ole Højgaard Bech, Jens Martin Christensen, Ejvind Dahl
Afbud: Poul Rosenvinge Nissen

 

Mødepunkt Referat

1 - Haderup MR - Ansøgning om 5 % midler til
malerarbejde mm. (beslutningspunkt)

Haderup MR søger om 5% midler kr.
30.728,38 til udvendigt malerarbejde i præstebolig
og kirkehus, samt til installation af korrespondance
tænding. Udgiften er blevet større end beregnet,
derfor søges der om differencen.
 

Sager:
Ansøgning 5 % midler - Haderup - maling
præstebolig og kirkehus mm. (2020 - 15751)

Bilag:
ansøgning om 5 % midler algebehandling

PU godkender en 5% bevilling på restbeløb kr.
30.728,38 inkl. moms vedr. udvendigt malerarbejde i
præstebolig og kirkehus, samt installation af
korrespondance tænding.
 

2 - Hodsager MR - Forandringer på kirkegården
(beslutningspunkt)

Hodsager MR har indsendt ansøgning om forandring
på kirkegården.
 

Sager:
Kirkegårdsplan - Hodsager - forandringer på
kirkegården (2020 - 15938)
Kirkegårdsplan - Hodsager - forandringer på
kirkegården (2020 - 15938)
Kirkegårdsplan - Hodsager - forandringer på
kirkegården (2020 - 15938)

Bilag:
Forandring af Kirkegård, Kirkegårdsplaner 2020,
Tegning 3 v. Kapel, Tegning 2 Nord, Tegning 1 syd,

PU godkender Hodsager MR indsendte ansøgning
om forandringer på kirkegården.
 
Der er på budget 2020 bevilliget kr. 60.000 til
omlægning af dele af kirkegården. 
 
Iflg. Mogens B. Andersens anbefaling, skal der
udarbejdes en udviklingsplan, inden kirkegårdens
vestligste del omlægges.
 



Svarbrev Hodsager (1), Tegnet kort med angivelse af
områder 28.05.2020, Hodsager-Kirkegårdens
udvikling-MBA.01.2017

3 - Aulum MR - Brug af frie midler til honorar for
landskabsarkitekt (beslutningspunkt)

Aulum MR søger om brug af frie midler kr. 150.000
til honorar til landskabsarkitekt, til etablering af
udviklingsplan for Aulum kirkegård. 
 
Aulum MR søger om godkendelse af honoraraftale
vedr. udviklingsplan for Aulum kirkegård.
 

Sager:
Udviklingsplan kirkegård - Aulum - Brug af frie midler
(2020 - 15752)
Udviklingsplan kirkegård - Aulum - Brug af frie midler
(2020 - 15752)
Udviklingsplan kirkegård - Aulum - Brug af frie midler
(2020 - 15752)

Bilag:
frie midler ansøgning kirkegårdsplan og dræn,
Tilbud_Aulum, Aftaleformular-Aulum Kirke_MG

PU godkender Aulum MR indsendte ansøgning om
brug af frie midler på op til kr. 150.000 til
landskabsarkitekt, til etablering af udviklingsplan for
Aulum kirkegård.
 
PU godkender endvidere Aulum MR indsendte
honoraraftale vedr. udviklingsplan for Aulum
kirkegård.
 
De frie midler flyttes fra drift til anlæg.
 

4 - Aulum MR - anlæg af nye siloer til grus mv.
(beslutningspunkt)

Aulum MR har indsendt projekt på kr. 214.375 inkl.
moms vedr. anlæg af nye silo-depoter til grus, jord,
sand mv.
 
Der er vedlagt arbejdsbilag.
 

Sager:
Kirkegård - Aulum - Anlæg af nye siloer (2020 -
14707)
Kirkegård - Aulum - Anlæg af nye siloer (2020 -
14707)
Kirkegård - Aulum - Anlæg af nye siloer (2020 -
14707)
Kirkegård - Aulum - Anlæg af nye siloer (2020 -
14707)

Bilag:
Anlæg af nye siloer, Tilbudstegning 302731 24-02-20,
Aulum kirkegård,1 rev. siloer. Godthaab, Silo
placering, køresilo, Silo billede 1, Silo billede 2, silo

PU godkender Aulum MR indsendte projekt vedr.
nye siloer til oplagsplads ved graverbygning, placeret
nordøst for kirken, udenfor kirkegården.
 
PU godkender at Aulum MR bruger frie midler på kr.
214.375.
 
De frie midler flyttes fra drift til anlæg.
 
Aulum MR skal ikke som tidligere udmeldt, nedskrive
de frie midler med kr. 300.000 til budget 2021.
 



billede 3, Nye siloer 01092019,
doc02929820200527112139, Arbejdsbilag Aulum
punkt 4 02.06.2020

6 - Ørnhøj MR - ansøgning om flytning af midler fra
anlæg til drift (beslutningspunkt)

Ørnhøj MR ansøger om flytning af kr. 3.677,35 fra
anlæg til drift.
Beløbet er overskud fra projekt udvidelse af Ørnhøj
Kirkecenter. 
 

Sager:
BYGGESAG - Ørnhøj kirkecenter - udvidelse (2018 -
3658)

Bilag:
Ansøgning Ørnhøj overskud

PU godkender flytning af kr. 3.677,35 fra anlæg til
drift.
 

7 - Vildbjerg MR - ansøgning om flytning af midler
fra drift til anlæg (beslutningspunkt)

Vildbjerg MR ansøger om flytning af kr. 10.687,11
fra drift til anlæg.
Beløbet er underskud fra projekt renovering af
præstebolig Lysgårdvej 7.
 

Sager:
Tjenestebolig - Vildbjerg - Lysgårdvej 7 (2018 -
26472)

Bilag:
Vildbjerg underskud

PU godkender flytning af kr. 10.687,11 fra drift til
anlæg.
 

8 - Eventuelt

 

 

9 - Vinding MR - Ansøgning om midler til køb
afstreaming udstyr (orientering)

Vinding MR har ansøgt om omprioritering af kr.
65.000 af de "øremærkede" midler til præstebolig på
kr. 180.000 til køb af nyt lydanlæg.
 
Provst Carsten Hoffmann har ekstraordinært
behandlet Vinding menighedsråds ansøgning, da det

Orientering.
 



er en hastesag.
 
Provsten har truffet end formandsbeslutning om, at
Vinding menighedsråd må bruge kr. 65.000 af de
disponerede midler til køb af et nyt streaming-
anlæg.
 
Bevilling er vedlagt til orientering.
 

Sager:
Ansøgning - Vinding - frie midler til køb afstreaming
udstyr til Vinding Kirke og sognehus (2020 - 15754)
Ansøgning - Vinding - frie midler til køb afstreaming
udstyr til Vinding Kirke og sognehus (2020 - 15754)
Ansøgning - Vinding - frie midler til køb afstreaming
udstyr til Vinding Kirke og sognehus (2020 - 15754)

Bilag:
Svarbrev Vinding MR 20.05.2020 - Nyt streaming
anlæg Vinding, VS Ansøgning om midler til køb
afstreaming udstyr til Vinding Kirke DKK 51.000 ex.
moms., TELEnotat med kasserer for Vinding MR

10 - Orientering vedr. kirke til kirke
(orienteringspunkt)

 

Orientering.
 

11 - Orientering vedr. FKG (orienteringspunkt)

 

Orientering.
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Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre
Provsti)

Carsten Hoffmann (Herning Nordre
Provsti)

Alex Dahl Nielsen (Herning Nordre
Provstiudvalg)

Anne Marie Søe Nørgaard (Herning
Nordre Provstiudvalg)

Knud Erik Lundtofte Hansen Poul Ole Højgaard Bech

Jens Martin Christensen (Herning Nordre
Provstiudvalg)

Ejvind Dahl
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