Referat
Herning Nordre Provsti - Møder

PU-møde 19. juni 2018 d. 19-06-2018, 09:00,
Deltagere: Kirsten Braad Thyssen, Asger Grove Korsholm, Knud Erik Lundtofte Hansen, Poul

Rosenvinge Nissen, Jens Martin Christensen, Poul Ole Højgaard Bech, Ejvind Dahl, Alex Dahl
Nielsen
Afbud: Anne Marie Søe Nørgaard
Kommentarer:

1 - Ørnhøj / 5%-lån ifm. udvidelsen af Ørnhøj Kirkecenter
Behandlede sager:
Ørnhøj kirkecenter - udvidelse (2018 - 3658)
Bilag: lån byggeri-ansøgning, lån byggeri-fakturaer
Beskrivelse:
Ørnhøj menighedsråd ansøger om et 5%-lån på i alt kr. 295.390,75 til dækning af udgifter til primært
arkitekt og øvrig rådgivning ifm. udvidelsen af Ørnhøj Kirkecenter.
Til udvidelsen er der godkendt kr. 2.630.000,- i 2019.

Ansøgning om en principgodkendelse af projektet blev sendt til Viborg Stiftsøvrighed den 23. april 2018.

Referat:
PROVSTIUDVALGETS BESLUTNING:
Provstiudvalget godkender et 5%-lån på kr. 295.000,-.

2 - Ørre-Sinding / 5%-ansøgning ifm. kloakseparering ved Ørre kirkehus

Behandlede sager:
Kloakseparering - Ørre Kirke - 5%-ansøgning (2018 -16498)
Bilag: Kloakseparering 12.06.18
Beskrivelse:
Ørre-Sinding menighedsråd ansøger om en 5%-bevilling på kr. 75.000,- til kloakseparering ved Ørre
kirkehus. Grundejerne har fået besked om, at separeringen skal foretages i 2018.

Referat:
PROVSTIUDVALGETS BESLUTNING:
Provstiudvalget godkender en 5%-bevilling op til kr. 75.000,-

3 - Aulum / 5%-ansøgning ifm. kalkning af Aulum Kirke

Behandlede sager:

Aulum Kirke - kalkning (2018 -13710)
Bilag: Ansøgning kalkning afAulum Kirke, Kalkning tilbud 1, Barslund, Kalkning tilbud 2,
Kalkjarlen, Kalkning tilbud 3, Dansk Kirkekalk
Beskrivelse:
2018.05.27: Aulum menighedsråd ansøger om en 5%-bevilling på kr. 47.500,- til uforudset stor udgift til
kalkning afAulum Kirke i 2018.
Aulum Kirke er blevet kalket hvert år, men der har været store problemer med afskalninger. Derfor har

Aulum menighedsråd indhentet tilbud fra andre håndværkere, der har oplyst, at afskalningerne skyldes, at
tidligere års afrensninger har været mangelfulde.
På baggrund af indhentet tilbud fra tre nye firmaer, ønsker Aulum menighedsråd at indgå en 6-årig aftale
med Kalkjarlen. Udgiften i 2018 vil være kr. 107.500. l 2020 og 2022 vil udgiften være kr. 96.250 begge år. l
2019, 2021 og 2023 vil der blive lavet kontroleftersyn uden beregning.
Da Aulum menighedsråd kun har afsat kr. 60.000 på budget 2018 til kalkning af kirken, ansøger
menighedsrådet derfor om kr. 47.500 ekstra i 2018.

Referat:
PROVSTIUDVALGETS BESLUTNING:
Den gennemsnitlige udgift pr. år ved en aftale med Kalkjarlen svarer til, at menighedsrådet fra 2019
budgettere med en årlig udgift til kalkning på ca. kr. 50.000,-. 5%-bevilling blev derfor ikke godkendt.
Det ville være for administrativt tungt, hvis provstiet skulle udligne de enkelte kasser fra år til år ifm.
sådanne aftaler.

4 - Aulum / 5%-ansøgning ifm. udskiftning af kapeldør
Behandlede sager:
Udskiftning afkapeldør-Aulum kirkegård (2018-13717)
Bilag: PU, 11 april 2016, Referater PU 15 marts og 5 april 2016, Ansøgning kapeldørAulum Kirke
Beskrivelse:
2018.05.27: Aulum menighedsråd søger om en 5%-bevilling op til kr. 87.500,- til udskiftning af kapeldør.
Ifm. provstesynet i 2016 blev følgende noteret: "Kapel: Port i gavl og dør i siden udskiftes. Anslået udgift
30.000 kr. Udføres i 2017" Udgiften skulle dækkes med kirkekassens frie midler.
Aulum menighedsråd har efterfølgende indhentet to tilbud på udskiftning af kapeldøren. Tilbuddene lød på
henholdsvis kr. 53.580 + moms og kr. 70.000 + moms.

Da der der siden behandlingen på PU-mødet den 5. april 2016 er blevet reduceret kraftigt i Aulum
kirkekasses frie midler, ansøger menighedsrådet om 5%-midler til udskiftningen.

Referat:

PROVSTI UDVALGETS BESLUTNING:
Provstiudvalget fastholder sin beslutning om, at menighedsrådet skal dække udgiften med egne midler.

5 - Aulum / renovering af dåbsværelse og børnerum

Behandlede sager:
Aulum Kirke - dåbsværelse - børnerum (2018 -13704)
Bilag: 2018.05.14_0verslag, Indstandsættelse af dåbsværelse, flytning af installationer i kid. mv,
2018.05.14-Planerog Snit, eksisterende forhold, 2018.05.14-Planerog Snit, fremtidige forhold,

Ansøgning midler til færdiggørelse afsynsudsat arbejde fra 2016, Aulum Kirke - Bilag A, Aulum
Kirke - Bilag B, Aulum Kirke - Bilag C, Synsrapport 2016, dåbsværelse, Aktdokument,
Aulum daabsvaerelse
Beskrivelse:
2018.05.27: Aulum menighedsråd ansøger om yderligere kr. 450.000,- til renovering af dåbsværelse og
børnerum.

Ifm. provstesynet i 2016 blev det besluttet, at dåbsværelsestilbygningen skulle renoveres, og Aulum
menighedsråd blev tildelt en driftsbevilling på kr. 150.000,- på budget 2017.
Efter samråd med provst Asger Grove Korsholm harAulum menighedsråd efterfølgende indgået et
samarbejde med Søren Andersen Arkitekter, der stod for renoveringen afAulum Kirke i 2008. Der er nu
blevet udarbejdet en forslag til renovering. Prisoverslaget for denne renovering lyder på kr. 540.000,- inkl.
moms.

Det er også muligt at lave en billigere renovering, der vil koste minimum kr. 300.000,-

Viborg stiftsøvrighed er den godkendende myndighed.

Referat:
PROVSTIUDVALGETS BESLUTNING:
Provstiudvalget godkender en anlægsbevilling på kr. 390.000,- på budget 2019. Derudover godkendes, at
driftsbevilling på kr. 150.000,- givet på budget 2017 overføres til anlæg.
Det skal undersøges nærmere, om yderdør bør isoleres på indersiden.

Skitseprojektet videresendes til principgodkendelse hos Viborg Stiftsøvrighed.

7 - Ørre-Sinding / færdiggørelse af indgangspartiet ved Sinding kirkegård
Behandlede sager:
Sinding kirkegård - indgangsparti - Ørre-Sinding (2018 -16483)
Bilag: Sinding-Regulering afgravområde-Stibelægning-MBA.01.2016 (1), Sinding-Stibelægning,
Alternativ, Rev 2-MBA._2018 (2), Ansøgning om ekstra bevilling - kirkegården
Beskrivelse:
Ørre-Sinding menighedsråd har indsendt projektmateriale ifm. omforandringsprojektet på Sinding kirkegård
til godkendelse hos provstiudvalget. l den forbindelse ansøger menighedsrådet også om yderligere kr.
50.000,- til projektet, så de i alt har kr. 125.000,- til projektet.

De har i samarbejde med kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen udarbejdet projektet.
På provstiudvalgsmødet den 19. juni 2017 godkendte provstiudvalget kr. 75.000,- på budget 2018 til
projektet.

Referat:

PROVSTIUDVALGETS BESLUTNING:
Provstiudvalget godkender en driftsbevilling på kr. 50.000,- på budget 2019.

8 - Timring-Tiphede / overdækning af præsteboligens gårdhave
Behandlede sager:
Tjenestebolig - Timring-Tiphede - Præstegårdsvej 2, Timring - Christoffer Grøndahl Svinth Olesen

(2018-12591)
Bilag: Aktdokument, Aktdokument, Aktdokument, Timring_Tiphede_praestebolig_overdaekning
Beskrivelse:
2018.05.17: Timring-Tiphede menighedsråd ansøger om provstiudvalgets tilladelse til at lave en

overdækning ved gårdhaven ifm. tjenesteboligen for sognepræsten. Sognepræsten har godkendt projektets
udformning.

Bygningen opføres på ned støbte søjlesko og gulv med beton fliser. Stolper, skelet og vindkryds udføres i
trykimprægneret træ, og beklædning på 3 sider udføres også trykimprægneret klink brædder. Der
monteres låger /døre i begge sider mellem eks. bygninger og overdækningen
Tag udføres med ensidig hældning mod vest/skel i Fastlock-gennemsigtige plader og tagrender tilsluttet
eksisterende afløb.
Menighedsrådet har indhentet tilbud på projektet. Prisen for projektet er kr. 55.000,-, som kan dækkes med
kirkekassens frie midler.

Referat:
PROVSTIUDVALGETS BESLUTNING:
Provstiudvalget godkender projektet.

9 - Vind / omlægning af kistegrave til urnegrave på Vind kirkegård
Behandlede sager:
Vind kirkegård - omlægning fra kistegravpladser til urnegravpladser (2018 -14926)
Bilag: Vind_ansoegning_urnegravsteder
Beskrivelse:
Vind menighedsråd ansøger om tilladelse til at omlægge enkelte sektioner på Vind kirkegård fra kistegrave
til urnegrave. Menighedsrådet ønsker at fremtidssikre kirkegården ved at kunne tilbyde et varieret og større
udbud af urnegrave og samtidig at udnytte tomme gravsteder. Graveren på Vind kirkegård har udarbejdet
skitser over de ønskede ændringer. Der bliver behov for ændring og opdeling af gravstedsnumre.
Ifm. synsrapport 2018 anslog Vind menighedsråd, at udgiften til ændringerne vil være ca. kr. 40.000,Udgiften dækkes med kirkekassens frie midler.

Referat:
PROVSTI UDVALGETS BESLUTNING:
Inden provstiudvalgets stillingtagen sendes projektet til udtalelse ved kirkegårdskonsulenten.

10 - Tjørring / bygherrerådgiver ifm. tilbygning af graverfaciliteter
Behandlede sager:
Tjørring kirkegård - tilbygning og ombygning afgraverhus - 2019 (2018 - 9469)
Bilag: Aktdokument, Svarbrev Tjørring december 2015
Beskrivelse:
Tjørring menighedsråd ansøger om tilladelse til at benytte Finn Balle som bygherrerådgiver i forbindelse
med tilbygningen til graverhuset på Tjørring kirkegård.
På provstiudvalgsmødet den 8. december 2015 godkendte provstiudvalget behovet for en tilbygning til
graverhuset på Tjørring kirkegård. På langtidsplanen blev der afsat kr. 2.600.000,- i 2019 - dog med
bemærkning fra provstiudvalget om, at beløbet må påregnes reduceret med resten af salgsprovenuet fra
Tranekærvej 4 (kr. 464.000,-).

Referat:
PROVSTIUDVALGETS BESLUTNING:
Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet kan benytte sig af Finn Balle som bygherrerådgiver.

11 - Snejbjerg / projektbeskrivelse ifm. udvidelse af Kirkely
Behandlede sager:
Snejbjerg Kirkely - udvidelse af sognegård - Snejbjerg (2018 - 12530)
Bilag: Snejbjerg Kirke udvidelse af Kirkely, Aktdokument, Snejbjerg, Aktdokument, 18039 Tidsplan, 2018.06.14, 06 Byggeprogram_Snejbjerg Kirke_Uddrag_Oplæg til arkitektur,
Snejbjerg_kirkely
Beskrivelse:
Snejbjerg menighedsråd ansøger om godkendelse af projekt udarbejdet ifm. udvidelsen af Kirkely.
Materialet er udarbejdet af arkitektfirmaet arkitec.
Provstiudvalget har godkendt en samlet anlægsramme for projektet på kr. 7.011.844 finansieret ved
optagelsen af et stiftsmiddellån i 2019 på kr. 2.800.000,- samt provenuet fra grundsalg på kr. 4.211.844,Projektet blev principgodkendt af Viborg Stiftsøvrighed den 21. januar 2018.

Referat:
PROVSTIUDVALGETS BESLUTNING:
Projektet fremsendes med anbefaling om godkendelse til Viborg Stiftsøvrighed.
Der skat foretages en ændring i indretningen, så der ikke er gennemgang gennem åbent fælleskontor for at
komme til præsternes kontorer.

Valg af gulvtype bør genovervejes af hensyn til vedligehold/lydforhold.
Præsternes arbejdsmiljørepræsentant vil blive bedt om at komme med en udtalelse.

12 - Nøvling / egekrattet på Nøvling kirkegård
Behandlede sager:
Nøvling kirkegård - ændringer - udviklingsplan (2018 -12554)
Bilag: Nøvling-Semtut om vedvarende skov-MBA.01.2018, Nøvling-Ændringer på kirkegårdenMBA.02.2014, Noevling_egekrat_servitut, Nøvling-Kirkegårdens udvikling-MBA.01.2017

Beskrivelse:
På provstiudvalgsmødetden 17. april 2018 godkendte provstiudvalgeten 5%-beviilingtil honorar til en
landskabsarkitekt, som skal udarbejde en helhedsplan for Nøvling kirkegård, l den forbindelse skulle
menighedsrådet indsende redegørelse for, hvorvidt egekrattet på Nøvling kirkegård er omfattet af en
fredning. Efterfølgende har servitut vedrørende egekrattet været sendt til udtalelse hos
kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen.

Uddrag fra konsulentens udtalelse: "...en af stiftets jurister bør tolke servituttens betydning også i forhold til
hovedejerens påtaleret. Men egekrattet skal utvivlsomt bevares. Der står ikke noget om, hvad
fortovet skal beskytte. Det bemærkes, at servitutten ikke har noget med fredskov at gøre... Det anbefales, at

egekrattet fornys i overensstemmelse med min redegørelse af (15.09.2014)."
Se i bilag servitut/skøde dateret 14. juni 1920 samt kirkegårdskonsulentens udtalelser dateret henholdsvis
15. september 2014, 20. september 2017 og 8. juni 2018.

Referat:

PROVSTI UDVALGETS BESLUTNING:
Menighedsrådet kan kontakte stiftsjuristen ved Viborg Stift ved behov for undersøgelse af Nøvlingskovejers indsigelsesret.

13 - Eventuelt
Behandlede sager:

Bilag:
Beskrivelse:

Referat:

REFERAT:
Sommerskole for organistspirer aflyst pga. for få tilmeldte.
Udskiftning aftaget på Ørre Kirke: Behandling på provstiudvalgsmødet den 21. august. Inden da sendes
rådgivningsaftale med arkitekt til gennemlæsning hos stiftsjurist.

14 - Snejbjerg / kirkedige (orientering)
Behandlede sager:

Snejbjerg kirkedige - renovering (2018 - 4024)
Bilag: Aktdokument, Aktdokument
Beskrivelse:

Referat:

REFERAT:
Provstiudvalget orienteret.

15 - Orientering vedr. Folkekirkens Familiestøtte
Behandlede sager:

Bilag:
Beskrivelse:

Referat:

REFERAT:
De første familier har henvendt sig.

16 - Orientering vedr. Kirke til Kirke og FKG
Behandlede sager:

Bilag:
Beskrivelse:

Referat:

REFERAT:
Provstiudvalget orienteret.

Herning Nordre Provsti - Møder - 19-06-2018, 09:00

