Referat
Herning Nordre Provsti – Møder

PU-møde 17. april 2018 d. 17-04-2018, 15:30,
Deltagere: Kirsten Braad Thyssen, Anne Marie Søe Nørgaard, Asger Grove Korsholm, Knud Erik
Lundtofte Hansen, Poul Rosenvinge Nissen, Poul Ole Højgaard Bech, Alex Dahl Nielsen
Afbud: Jens Martin Christensen, Ejvind Dahl
Kommentarer:
Ingen.

1 - Tjørring syn 2018
Behandlede sager:
Tjørring syn 2018 (2018 - 3654)
Bilag: 2018-03 Synsrapport - nyt skema
Beskrivelse:
Marts 2018: Syn Tjørring 2018
TJØRRING KIRKE:
1) Normal kalkning – løbende vedligeholdelse. Udføres i 2018. Egne midler. 2) Afskalning Våbenhus –
afventer stiftets bygningssagkyndige. Kr. 15.000,- Udføres i 2018. Ansøgning til PU.
KIRKEGÅRDEN:
Ældre mangler: 3) Ny løvsuger / vedligehold af maskinparken på Kirkegården. Kr. 11.500,- Udføres i 2018. 4)
Renovering af varmeforsyning på Kirkegården. Årsag: Afventer udvidelse af graverbygningen. Udføres i
2019.
BAUNEKIRKEN:
5) PC til skærme i kirkerummet. Kr. 7.000,- Udføres i 2018. Egne midler. 6) Bænke udenfor. Kr 25.000.
Udføres i 2018. Egne midler. 7) Bedre belægning ved indgang til Baunekirken. Kr. 25.000. Udføres i 2018.
Ansøgning til PU. 8) Etablering af midlertidige p-pladser i nærheden af Baunekirken. Ukendt udgift. Udføres
i 2018-2019. 9) Afskalning murværk flere steder udvendigt. Kr. 20.000,-. Udføres i 2018-2019. Ansøgning til
PU. 10) Udskiftning af lyskilder til LED. Kr. 30.000,- Udføres i 2019. Ansøgning til PU.
PRÆSTEBOLIG:
11) Sensorer ved garage. Kr. 2.500,- Udføres i 2018-2019. Egne midler. 12) Lys på sti til garagedør. Kr.
5.000,-. Udføres i 2018-2019. Egne midler.
AFFALDSCONTAINERPLADS:
13) Efter brand er container smeltet sammen med asfaltbelægning. Kr. 6.000,-. Udføres i 2018. Egne midler.
ØVRIGE BEMÆRKNINGER:
Tjørring Kirke: Der vil fortsat være et stort behov for løbende vedligeholdelse – kalkning m.m.
Kirkegården: God - udvidelse af mandskabsbygningerne er planlagt til at starte i 2019
Baunekirken: God -men der mangler P-pladser i spidsbelastnings situationer
Præsteboligen: God – fortsat relativ ny bolig. Dog opmærksom på, der ofte skal behandles mod alger på
murværk. Ofte afskalninger af ydermuren. Vand indenfor i garage kan ikke løbe væk.
I alt ansøgning til PU:
2018: Kr. 40.000,2019: Kr. 50.000,-

Der skal være provstesyn i 2021.
Referat:
2) Egne midler
7) Egne midler
9) Egne midler
10) Egne midler
Vedr. bemærkning om manglende p-pladser ved Baunekirken: Menighedsrådet er i dialog med Herning
Kommune. Emnet tages op ifm. økonomikonsultationen.
Vedr. bemærkning om vand i garagen: Menighedsrådet skal undersøge, om bygningsgarantien evt. dækker
udbedring.

2 - Grove syn 2018
Behandlede sager:
Syn - Grove - 2018 (2018 - 3390)
Bilag: Skabelon synsrapport word
Beskrivelse:
2018.04.04: Syn 2018 Grove
KIRKEN:
Ældre mangler: 1) 2017: Fugning af muren ved våbenhuset. Drift. Udføres i 2018. 2) 2017: Gulvtæppe ved
alter. Drift. Udføres i 2018.
Nye mangler: 3) Taget på kirken er utæt. Ukendt udgift. 4) Alterbæger ny belægning. Drift.
ØVRIGE BEMÆRKNINGER:
Kirken er blevet kalket indvendigt, og vinduerne i kirken er blevet malet.
Telefonnotat 11. april 2018. Provstisekretær Lone Toft Povlsgaard med menighedsrådsformand Grethe
Martinussen:
Grove menighedsråd har midler til at dække punkterne 1 + 2 + 4.
I alt ansøgning til PU: 0 kr. (+ evt. beløb ifm. utæt tag)
Der skal være provstesyn i 2021.
Referat:
3) Menighedsrådet medbringer yderligere informationer til økonomikonsultationen.

3 - Nøvling / udviklingsplan for Nøvling kirkegård
Behandlede sager:
Nøvling kirkegård - udviklingsplan (2018 - 3633)
Bilag: Nøvling-Kirkegårdens udvikling-MBA.01.2017, Ansøgning til provstiudvalget
Beskrivelse:
2018.03.28: Nøvling menighedsråd ansøger om kr. 56.875,- til dækning af honorar til en landskabsarkitekt
med henblik p at få udarbejdet en samlet udviklingsplan for Nøvling kirkegård.

I forbindelse med besøg af kirkegårdskonsulent, Mogens B. Andersen, blev det anbefalet, at Nøvling
menighedsråd fik en landskabsarkitekt til at udarbejde en samlet udviklingsplan for hele kirkegården.
Nøvling menighedsråd har fået et tilbud fra landskabsarkitekt Birgitte Henningsen lydende på et
timeforbrug på 65 timer á kr. 700,- ekskl. moms.
Se vedhæftede udtalelse fra kirkegårdskonsulenten udarbejdet 20. september 2017.
Referat:
5%-bevilling på kr. 57.000,- godkendt bl.a. pga. akut behov for reetablering efter ombygning/tilbygning af
Nøvling Kirke.
Menighedsrådet skal redegøre for, om egekrattet er omfattet af fredning og i så fald graden af denne
fredning.

4 - Ørnhøj / udvidelsen af kirkecenter
Behandlede sager:
Ørnhøj kirkecenter - udvidelse (2018 - 3658)
Bilag: PU-møde 27. februar 2018(27-02-2018)-1, 10B_Plan med materialet_2018.04.05, 20B_Snit
med materialet_2018.04.05
Beskrivelse:
2018.04.06: Ørnhøj Menighedsråd ansøger om en principgodkendelse af projektet vedrørende udvidelsen
af kirkecentret.
I forlængelse af menighedsrådets indsendte ansøgning til provstiudvalgsmødet den 27. februar 2018 har
menighedsrådet fremsendt tegninger udarbejdet af Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S.
Viborg Stiftsøvrighed er den godkendende myndighed ved byggeri på kirkegården.
På provstiudvalgsmødet den 27. februar 2018 godkendte provstiudvalget en samlet ramme for projektet på
kr. 2.630.000,-

Referat:
Den 17. april 2018 har Ørnhøj menighedsråd indsendt yderligere billeddokumentation af kirkecentrets
eksisterende forhold. Derudover har menighedsrådet indsendt en redegørelse for, at de ønskede bad- og
omklædningsfaciliteter opfylder kravene i Arbejdsministeriets Bekendtgørelse om faste arbejdssteders
indretning.
Provstiudvalget videresender forprojektet med anbefaling til Viborg Stiftsøvrighed.

5 - Eventuelt
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Provst Asger Grove Korsholm forventes forhindret i at deltage ved PU-mødet den 22. maj.
Provst Asger Grove Korsholm har haft møde med Simmelkær menighedsråd ifm. den forestående

indvendige renovering af Simmelkær Kirke. Simmelkær menighedsråd forventer at kontakte
bygherrerådgiver Tina Kvist Martinsen fra Finn Balle ApS. Bygherrerådgiveren skal hjælpe med at sætte
beløb på menighedsrådets ønsker ifm. renoveringen. Ønskerne skal herefter prioriteres, hvis ønskerne
sammenlagt overskrider det samlede budget for renoveringen. Uanset om ønskerne samlet
overskrider eller kan holdes inden for det samlede budget, vil menighedsrådet indsende budgetoverslaget
til provstiudvalget, inden menighedsrådet foretager sig yderligere.

6 - Snejbjerg / Snejbjerg kirkedige (orienteringspunkt)
Behandlede sager:
Snejbjerg kirkedige - renovering (2018 - 4024)
Bilag: Aktdokument
Beskrivelse:
2018.04.06: Provst Asger Grove Korsholm vil orientere fra mødet afholdt den 6. april 2018 med deltagelse af
provsten, provstiets bygningskyndige Finn Balle, Snejbjerg Menighedsråd samt advokat Jens Hammer fra
advokatfirmaet Delacour.
På mødet den 6. april 2018 blev det besluttet, at advokat Jens Hammer sender et brev til flg. med
påpegning af ansvar:
Landskabsarkitektfirmaet Wad.
FTM Byg.
Teknologisk Institut.
Menighedsrådet skal udlægge udgiften til syns- og skønsforretningen. Hvis en afgørelse træffes til fordel for
menighedsrådet, kan advokaten bede voldgiftsnævnet om at fordele udgiften til syns- og skønsmand, samt
advokatomkostninger til dem, der pålægges ansvaret.

Referat:
PU orienteret.
Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning dækker ikke retshjælp, og menighedsrådet må ikke tegne
en privat retshjælpsforsikring.

7 - Orientering vedr. Folkekirkens Familiestøtte
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
PREP-kursus gennemført med seks par.
Skiltning ifm. kontoret i Frivilligcenter Herning er under planlægning.
Det går godt med at finde frivillige.

8 - Orientering vedr. Kirke til Kirke og FKG
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Kirke til Kirke:
- Der forberedes udsendelse af volontører.
FKG:
- Der afholdes visionsdrøftelse med deltagelse af FKG's bestyrelse og ansatte lørdag den 12. maj.
- Der er afskedsreception for Ole Blume torsdag den 26. april kl. 14-17 i Hedeagerkirken.
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