
Referat
Herning Nordre Provsti - Møder

PU-møde 11. december 2018 kl. 15.30 - d. 11-12-2018 kl. 15:30 til 23:59

Deltagere: Kirsten Braad Thyssen, Anne Marie Søe Nørgaard, Carsten Hoffmann, Knud Erik Lundtofte

Hansen, Poul Rosenvinge Nissen, Jens Martin Christensen, Poul Ole Højgaard Bech, Ejvind Dahl, Alex Dahl
Nielsen

Mødepunkt Referat

l - Haderup / 5%-bevilling ifm renovering af

præstegården (efterretningssag)

2018.11.13. Haderup menighedsråd indsendte på

mail den 13. november 2018 oplysninger om

yderligere behov for midler ifm. renoveringen af

præsteboligen.

Da renoveringen af boligen skal være afsluttet inden

den nye præsts indflytning pr. 15. januar 2019,var
behovet for yderligere tilførsel af midler til Haderup

kirkekasse presserende.

Formanden for provstiudvalget, provst Kirsten

Thyssen, godkendte derfor pr. 14.11.18 en forhøjelse

af 5%-bevilling op til kr. 139.000.

Sager:

Tjenestebolig - Haderup - Feldborg - Kirkevej 11,

7540 Haderup (2018 - 24485)

Bilag:

Renovering af præstegården i Haderup, Haderup

præstebolig

Provstiudvalget orienteret.

2 - Aulum / 5%-ansøgning ifm. diverse uforudsete

udgifter i 2018

2018.12.05. Aulum menighedsråd ansøger om en

5%-bevilling på i alt kr. 260.861,44 til diverse

uforudsete udgifter i 2018.

l) Kalkning af kirken: Merudgift i forhold til
budgetteret kr. 47.500,-

2) Kistevogn: Kr. 15.637,69

3) Udgifter afledt af indbrud/tyveri og

l) Provstiudvalget fastholder sin beslutning truffet

på PU-mødet den 19. juni 2018

2-5) Udgifterne dækkes med kirkekassens frie

midler.



persondataforordning: Kr. 52.165,62

4) Rengøring af kirkehus: Kr. 96.839,07

5) Tilkøb af hjælp ved KE Dyrvig: Kr. 48.719,06

Sager:

5%-ansøgning - Aulum - uforudsete udgifter i 2018

(2018 - 40744)
Aulum Kirke - kalkning (2018 -13710)

Bilag:
Ansgøning 5% midler, Aulum kalkning

3 - Sunds / 5%-ansøgning ifm. løn til

kordegneassistent og indkøb af maskine til

kirkegården

2018.11.28. Sunds menighedsråd ansøger om en 5%-

bevilling på kr. 203.615,87 til dækning af uforudsete

udgifter.

Derudover er indkøb af maskine til kirkegården

blevet kr. 106.250,- dyrere end budgetteret.

Sager:

Kordegneassistent - Sunds, Grove, Simmelkær,

llskov, Haderup, Feldborg- ansættelsessted Sunds

(2018 - 7379)
5%-ansøgning - Sunds - løn til kordegneassistent og

maskine til kirkegården (2018 - 39892)

Bilag:

Kordegneassistent Sunds, Timan 3400 med A Provsti,

SSunds kirkl8120315180

Provstiudvalget godkender en 5%-bevilling på kr.

106.000,- til uforudset merudgift ifm. indkøb af

maskine til kirkegården. Beløbet

reduceres ved momsrefusion.

4 - Nøvling / 5%-ansøgning ifm. udvidelsen af

Nøvling Kirke

2018.12.03. Nøvling menighedsråd har afsluttet

byggeregnskabet for udvidelsen af

tilbygningen/renoveringen af Nøvling

Kirke. Byggeregnskabet lyder på i alt kr. 7.437.312,37

På PU-mødet den 19. juni 2017 blev der godkendt en

samlet anlægsramme på kr. 6.780.000,-

Se vedhæftede forklaring på overskridelsen af den

godkendte anlægsramme på i alt kr. 480.000 (kr.
330.000 + kr. 150.000).

Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet kan

beholde kr. 150.000,- tildelt på budget 2016.

Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet om

at få lov til at overføre i alt kr. 178.000,- fra drift til

anlæg.

Provstiudvalget godkender en 5%-bevilling på kr.

145.000,- tit delvis finansiering af underskuddet.

Stillingtagen til finansieringen af det resterende

underskud på kr. 185.000,- afventer svar fra

Tilgængelighedspuljen.



Nøvling menighedsråd ansøger derfor om en 5%-

bevilling på kr. 330.000,- til dækning af uforudset

underskud ifm. a n lægs projektet ved r. udvidelsen af

Nøvling Kirke.

Derudover anmoder menighedsrådet om

godkendelse til at beholde kr. 150.000,- tildelt på

budget 2016. Beløbet var egentlig planlagt til at

skulle refunderes efter afslutning på

byggeregnskabet, da beløbet var en del af bevilling
på kr. 3.000.000 jf. svarbrev af 23. juni 2015.

Derudover ansøger menighedsrådet om at få lov til

at overføre i alt kr. 178.000,- fra drift til anlæg.

Beløbene er givet til synsudsatte punkter i 2016,

2017 og 2018. Udførelsen af disse synsudsatte

punkter er indeholdt i byggeregnskabet.

Ved godkendelse af ovenstående punkter er der i alt

fundet finansiering for kr. 7.438.000,-

Menighedsrådet afventer snarligt svar vedr.

ansøgning om kr. 185.000,- fra

Tilgængelighedspuljen.

Sager:

Nøvling Kirke - tilbygning - renovering (2018 -12474)

Bilag:
Svarbrev Nøvlingjuni 2015 vedr. udvidelse af Nøvling

Kirke, Nøvling kirke., byggeregnskab, 19.11.2018,

Byggeregnskab Nøvling kirke, 2 Nøvling kirke,

ansøgning til PU, 2 Nøvling kirke, ansøgning til PU,

Bilag_Nøvling-l, Nøvling_tilbygning_renovering-2,

Aktdokument

5 - Timring-Tiphede / udskiftning af dør i Timring

Kirke

2018.11.21. Timring-Tiphede menighedsråd ansøger
om godkendelse af udskiftning af dør i Timring Kirke

og har i den forbindelse indsendt projektmateriale.

På baggrund af provstesyn 2018 er der afsat kr.

60.000,- på budget 2019 til udskiftningen, men

forventet overslag for udskiftning af dør og

rådgivning i forbindelse hermed lyder på kr.

150.000,-

Restfinansieringen forventes at kunne ske

med overskud fra klokkestabel-projekt og ellers

Provstiudvalget godkender, at projektet har en

samlet ramme på kr. 150.000,- inkl. moms og

dermed, at menighedsrådet kan flytte op til kr.

90.000,-fra anlægsprojektetvedr. klokkestabel til

projektet vedr. døren i Timring Kirke.

Projektet videresendes med anbefaling til Viborg

Stiftsøvrighed.



kirkekassens frie midler.

Sager:

Timring Kirke - udskiftning af dør (2018 - 38687)

Bilag:
PU-møde 27. februar 2018(27-02-2018)-!, Udklip fra

præsynsrapport dør i Timring Kirke,

Rådgivningsaftale Kirkedør Timring kirke

underskrevet, 18029_2018.12.05Timring Kirke,

Ansøgning til Viborg stift

6 - llskov / overførsel af midler fra konto 741120

"Videreførsel af midler til ikke udført

anlægsarbejde"

2018.12.05. llskov menighedsråd har fået afslag fra

Viborg Stift på frigivelse af stiftsmidler til dækning af
lysglobe ogjordpåkastelsessæt.

Derfor ansøger menighedsrådet i stedet om at måtte
bruge midler fra konto 741120 "Videreførsel af

midler til ikke-udført anlægsarbejde" til at dække

udgiften på kr. 80.000.

De resterende kr. 55.000,- på konto 741120 ansøger

menighedsrådet om at måtte ekstraordinært afdrage

på stiftslån.

Sager:

llskov Kirke - indkøb af lystændingsglobe og

jordpåkastelsessæt (2018 - 35472)

Bilag:

Afgørelse, Fakturaer fra llskovvedr. lysglobe,

Provstiudvalgets anbefaling af frigivelse af

stiftsmidler, llskov - Ansøgning vedrørende frigivelse

af midler

Godkendt.

7 - Vildbjerg / forbrugsaftale ifm. embedsskifte

2018.12.06. l forbindelse med provst Carsten

Hoffmanns ansættelse skal vedhæftede

forbrugsaftale mellem Vildbjerg menighedsråd og

provst Carsten Hoffmann godkendes.

Sager:

PERSONALE - Carsten Hoffmann (2018 - 23094)

Bilag:

Provstiudvalget godkender forbrugsaftalen.

Provst Carsten Hoffmann deltog ikke i behandlingen

af punktet.

Der afholdes indflytningssyn i begyndelsen af 2019.



Aftale om afregning af Varme EL

8 - Vinding / vedtægter for Vinding kirkegård

2018.11.21. Vinding menighedsråd ansøger om at få

ændret vedtægterne for Vinding kirkegård.

Sager:

Vinding kirkegård - vedtægter (2018 -10923)

Vinding kirkegård - lapidarium - registrerede

gravminder (2018 -10909)

Bilag:
Tegninger Vinding kirkegård udleveret 7. november

2018, Vinding kirkegårdsvedtægter 7. november

2018, Fwd SV Fra Vinding MR vedr. tilrettede

vedtægter for Vinding kirkegård (STPR F2 278419),
Afgørelse om opbevaring af gravminder uden for

kirkegården, Vinding-Opbevaring af registrerede

gravminder i mindelund-MBA.01.2018, Vinding-

Kirkegårdens udvikling-MBA.01.2017, Vinding-

Mindelund-MBA.01.2015

Provstiudvalget godkender tillægget til

kirkegårdsvedtægterne og ændringen af

kirkegårdens indretning.

9 - Feldborg / ændring af gravstedstyper på

Feldborg kirkegård

2018.12.04. l forlængelse af provstiudvalgets

godkendelse af helhedsplanen for Feldborg

kirkegård på provstiudvalgsmødet den 8. november
2018 har Feldborg menighedsråd indsendt

ansøgning om at måtte nedlægge og omlægge en

række gravsteder.

Helhedsplanen med bilag blev fremsendt på separat

mail til provstiudvalget den 5. november 2018.

Sager:

Feldborg kirkegård - kirkegårdsvedtægter- ændring

(2018-40353)
Feldborg kirkegård - udviklingsplan (2018 - 3858)

Bilag:

Tillæg til kirkegårdsvedtægt, tillæg til
kirkegårdsvedtægt, lllustrationsplan. Udviklingsplan,

Bilag l, Kirkegårdskort, Bilag 3

Provstiudvalget godkender, at de i ansøgningen

anførte gravsteder nedlægges/omlægges.

10 - Tjørring / anlæggelse af skovkirkegård ved

Tjørring Kirke

2018.11.24. l forlængelse af provstiudvalgets

Fra provstiudvalget deltager Carsten Hoffmann 0^

PoulBech



svarbrev dateret 12. november 2018 anmoder

Tjørring menighedsråd om et møde med provstiet

for at drøfte menighedsrådets overvejelser og

ønsker.

Sager:

Tjørring - skovkirkegård (2018 - 3877)

Bilag:

svar til provstiet pdf. Bilag 2 provstesyn. Bilag 3

skovkirkegård godk.. Bilag 4 Referat_workshop, Bilag

l Tjorring-Foresporgsel om sk ovkirkegård-

MBA.01.2016,Tjørring

11 - Eventuelt Provstiudvalget orienteret.

12 - Vinding og Vind / Vinding præstebolig

(orientering)

2018.11.15. Orientering fra provst Carsten

Hoffmanns møde med Vinding og Vind

menighedsråd den 15. november 2018 omkring

Vinding præstebolig.

Sager:

Tjenestebolig - Vinding og Vind - Præstevejen 5,

Sørvad (2018 - 8262)
Vinding Kirke - indvendig renovering (2018 - 38363)

Bilag:

Vinding Vind præstebolig. Bilag til PU-møde ifm

PowerPoint-præsentation af ønsker ifm. Vinding

præstebolig, Vinding præstegård

Provstiudvalget orienteret.

13 - Orientering vedr. Folkekirkens Familiestøtte | Provstiudvalget orienteret

14 - Orientering vedr. Kirke til Kirke og FKG Provstiudvalget orienteret.

Poul Nissen erstatter Poul Bech i bestyrelsen for FKG

med virkning fra l. januar 2019.


