
Referat
Herning Nordre Provsti – Møder

PU-møde 11. januar 2022 - d. 11-01-2022 kl. 15:30 til 23:59

Deltagere: Johannes Jespersen, Lars Staunstrup Jensen, Jens Christian Hasager Kirk, Poul Rosenvinge
Nissen, Ejvind Dahl, Jens Christian Troelsen, John Egebjerg-Johansen, Carsten Hoffmann, Kirsten Braad
Thyssen

 

Mødepunkt Referat

1 - Simmelkær MR / Ansøgning om 5% midler til
indkøb af ny minilæsser (beslutningspunkt)

Simmelkær MR søger om 5% midler på kr.
302.750 inkl. moms til indkøb af ny minilæsser til
Simmelkær Kirkegård. Deres nuværende minilæsser
er 25 år gammel og er brudt sammen.
 
Den variable momsprocent på Simmelkær Kirkegård
er 25%
 
Når den variable moms er fratrukket købsprisen, vil
den reelle udgift for Simmelkær MR lyde på kr.
287.612,50.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Simmelkær - Ny minilæsser til
Simmelkær Kirkegård - Herning Nordre (2021 -
29737)
Ansøgning 5% midler - Simmelkær - Ny minilæsser til
Simmelkær Kirkegård - Herning Nordre (2021 -
29737)

Bilag:
Ansøgning Provstiet Simmelkær, simmelkjær kirke 1,
Tilbud på DLX 528, Tilbud på E6, TelefonNOTAT. Ny
minilæsser til Simmelkær KG

PU godkender en 5% bevilling på kr. 287.612,50.

2 - Ørre-Sinding MR / Ansøgning om forhøjelse af
ramme ifm. renovering af Sinding Kirke
(beslutningspunkt)

På baggrund af beslutning på PU-møde den
11.11.2021 har provst Carsten Hoffmann og PU-
medlemmer Ejvind Dahl og Johannes

PU godkender en samlet økonomisk ramme til
indvendig renovering af Sinding Kirke på i alt kr.
5.800.000.
 
Til dialogmødet oplyste MR, at MR ejer aktier i en
plantage.
 



Jespersen været til dialogmøde med Ørre-Sinding
MR vedr. renovering af Sinding Kirke.
 
Ørre-Sinding MR har tidligere fået bevilget en
økonomisk ramme på kr. 2.000.000 til renovering af
Sinding Kirke i år 2022.
 
MR indsendte den 02.11.2021 en ansøgning om
forhøjelse af den økonomiske ramme til kr.
5.844.798. I henhold til budgetoverslag fra konsulent
lyder den samlede ramme på kr. 5.812.761 inkl. 5%
prisstigninger.
 
Der blev afholdt dialogmøde den 04.01.2022.
 
PU skal på baggrund af dialogmødet tage stilling til
den indsendte ansøgning fra MR om forhøjelse af
den økonomiske ramme til renovering af Sinding
Kirke.
 
Der er vedlagt et kort notat fra mødet.

Sager:
Byggesag - Sinding - Istandsættelse af kirken -
Herning Nordre (2020 - 25020)
Byggesag - Sinding - Istandsættelse af kirken -
Herning Nordre (2020 - 25020)
Byggesag - Sinding - Istandsættelse af kirken -
Herning Nordre (2020 - 25020)

Bilag:
Svarbrev. Ansøgning om forhøjelse af økonomisk
ramme til renovering af Sinding Kirke, NOTAT
dialogmøde vedr ren. af Sinding kirke, Anmodning
om ekstrabevilling, Sinding
Kirke_Budget_2021.11.02, Sammenstilling af budget
2016 og budget 2021

PU har besluttet, at finansiere yderligere kr.
1.700.000 til etablering af ny grøn primære
varmekilde i Sinding Kirke. Beløbet finansieres med
et 1-årig lån i Stiftsmidlerne. MR vil modtage ligning
til dette på budget 2023.
 
Finansiering af den økonomiske ramme:
Samlet økonomisk ramme:                    kr.   5.800.000
*Oprindelig ramme:                                kr.  -2.000.000
Ny ramme til grøn varmeløsning:         kr. -1.700.000
Restbeløb - manglende finansiering:   kr.  2.100.000
 
* Kontantfinansieret på budget 2021 og budget 2022
 
PU har besluttet, at restbeløbet på kr. 2.100.000 må
MR finansiere ved henholdsvis salg af aktier samt
ved fonde eller bidrag fra lokale eller ved at finde
besparelser på projektet.

3 - Tjørring MR / Ansøgning om opnormering af
kirke- og kulturmedarbejder (beslutningspunkt)

Tjørring MR søger om opnormering af kirke- og
kulturmedarbejder med 15 timer pr. uge fra den
01.04.2023.
 
Sognets nuværende kirke- og kulturmedarbejder har
sine 27 timer fyldt godt ud med faste ugentlige
aktiviteter for hovedsageligt børn og familier og
traditionsarrangementer for hele menigheden samt
kirkesanger.
 
MR ønsker at øge fokus på:

PU godkender en opnormering af kirke- og
kulturmedarbejderstillingen ved Tjørring MR med 10
timer pr. uge pr. 01.04.2023. Hermed har Tjørring
MR i alt 37 timer pr. uge til kirke- og
kulturmedarbejder.
 
PU godkender på budget 2023 en engangsbevilling
på kr. 96.500 til opnormering af KK-medarbejder.
 
PU godkender fra og med budget 2024 en fast
bevilling på kr. 129.000 til opnormering af KK-
medarbejder.
 
Derudover har PU besluttet at bevilge yderligere



 
- Koordinering og rekruttering af frivillige
- Kirkens ældrearbejde
- Udvidelse af skole-kirke samarbejdet
 
MR har fået bevilget kr. 193.000 fra BorgFonden til
det første år i perioden den 01.04.2022 til
31.03.2023.
 
Der er vedlagt arbejdsbilag.

Sager:
Opnormering 2023 - Tjørring - Kirke- og
kulturmedarbejder - Herning Nordre (2022 - 251)
Opnormering 2023 - Tjørring - Kirke- og
kulturmedarbejder - Herning Nordre (2022 - 251)

Bilag:
Ansøgning om opnormering af Kirke- og
kulturmedarbejder timer i Tjørring sogn, Ansøgning
om opnormering af kkm i Tjørring_20220104,
Ansøgning til BorgFonden, BorgFonden_bevilling af
KKM 1 år, Arbejdsbilag vedr. Tjørring MR´s ansøgning
om opnormering af KK-medarbejder

lønmidler til Tjørrings kirkekasse til
kirkesangerfunktionen med 4 timer pr. uge
(provstikontoret har fået oplyst, at den nuværende
KK-medarbejder bruger 4 timer pr. uge som
kirkesanger). I henhold til provstiets lønblad for
kirkesangervikar lyder timelønnen pr. 01.10.2021 på
kr. 150,43.
 
PU godkender på budget 2023 en engangsbevilling
på kr. 23.500 til kirkesangerfunktionen.
 
PU godkender fra og med budget 2024 en fast
bevilling på kr. 31.500 til kirkesangerfuntionen.

4 - Tjørring MR / Helhedsplan for Tjørring Kirkegård
(beslutningspunkt)

Tjørring MR har indsendt en helhedsplan for Tjørring
Kirkegård til godkendelse i PU.
 
Helhedsplanen er tænkt som et godt grundlag for
den fremtidige udvikling af Tjørring Kirkegård.
 
MR har i årsregnskab 2020 øremærket kr. 100.000 af
kirkekassens frie midler til dækning af udgifter
ifm. udarbejdelse af helhedsplanen for Tjørring
Kirkegård.
 
Provstikontoret har bedt kirkegårdskonsulent
Mogens Dueholm om en udtalelse. Udtalelsen er
vedhæftet. 

Sager:
Kirkegård - Tjørring - Skovkirkegård - Helhedsplan -
Herning Nordre (2018 - 3877)
Kirkegård - Tjørring - Skovkirkegård - Helhedsplan -
Herning Nordre (2018 - 3877)

Bilag:
Helhedspl. indstilling provstiet, Tjørring Kirkegård -
udviklingsplan_mdu_04012022

På baggrund af kirkegårdskonsulent Mogens
Dueholms udtalelse af 04.01.2022 til den af MR
fremsendte helhedsplan, kan PU ikke umiddelbart
godkende helhedsplanen for Tjørring Kirkegård.
 
PU anmoder Tjørring MR om at forholde sig til
kirkegårdskonsulentens udtalelse af 04.01.2022, og
derefter indsende helhedsplanen til fornyet
behandling i PU.



5 - Simmelkær MR / Byggeregnskab ifm. renovering
af Simmelkær Kirke (beslutningspunkt)

Simmelkær MR har indsendt byggeregnskab
for renovering af Simmelkær Kirke. Byggeregnskabet
viser et underskud på kr. 23.156,20.
 
MR oplyser, at de kan dække underskuddet med
kirkekassens frie midler. 

Sager:
Byggesag - Simmelkær - Indvendig renovering af
Simmelkær Kirke og tilpasning af udeareal - Herning
Nordre (2018 - 3902)

Bilag:
VS Regnskab for renovering af Simmelkær kirke,
Byggeregnskab (4)

PU takker MR for det indsendte byggeregnskab, og
at MR lægger op til at dække underskuddet med MR
´s egne midler/frie midler.
 
PU har besluttet, at underskuddet på kr. 23.156,20
skal dækkes af kirkekassens frie midler. MR skal
derfor flytte kr. 23.156,20 fra drift til anlæg, så
byggeregnskabet kan gå i "0" og afsluttes helt i
forbindelse med årsregnskab 2021.

6 - Hodsager MR / Indvendig kalkning af Hodsager
Kirke (beslutningspunkt)

Hodsager MR har indsendt et projekt i forbindelse
med indvendig kalkning af Hodsager Kirke til
godkendelse i Viborg Stift.
 
Hodsager MR har bestilt en besigtigelsesrapport fra
Nationalmuseet og afventer denne rapport.
 
MR har vedhæftet et tilbud af 22.05.2021 på
indvendig kalkning af Hodsager Kirke, som lyder på
kr. 122.500. Der kan forventes en indeksregulering af
prisen.
 
PU har på PU-møde den 28.06.2021 godkendt kr.
80.500 på budget 2022 til indvendig kalkning af
kirken. På samme møde godkendte PU, at Hodsager
MR må bruge overskuddet fra etablering af
parkeringsplads på ca. kr. 72.575 til indvendig
kalkning af kirken.
 
MR skal være opmærksomme på, at MR i forbindelse
med årsafslutningen for år 2021, skal flytte
overskuddet fra parkeringspladsen fra anlæg til drift.
 
Den samlede økonomiske ramme til indvendig
kalkning af Hodsager Kirke lyder dermed på i alt kr.
153.075.

Sager:

PU godkender det indsendte projekt og videresender
det til Viborg Stift med anbefaling.
 
Når MR modtager besigtigelsesrapporten fra
Nationalmuseet, skal denne uploades i byggesagen
på DAP.



Herning Nordre Provsti - Byggesag - Hodsager Sogn
og Kirkegårde - Hodsager Sogns Menighedsråd -
Kirkebygning (2021 - 33969)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering,
doc03756320211209095136

7 - Vind MR / Flisegang (beslutningspunkt)

Vind MR har på budget 2022 fået godkendt kr.
265.000 til udvidelse af flisegang på Vind Kirkegård.
MR vil i 2022 modtage beløbet i en 12-del hver
måned.
 
Vind MR har nu besøgt andre kirkegårde for at få
inspiration til belægning.
 
Den 19.12.2021 indsender MR en mail til PU, hvor de
oplyser, at MR ønsker at belægningen skal være
granit på grund af det synsmæssige samt den meget
lange holdbarhed.
 
Granit er dog en del dyre end flisebelægning, og det
vil fordyre projektet med kr. 170.000 - 180.000. MR
ønsker PU´s vurdering af, om det er muligt at få
forhøjet den økonomiske ramme.
 
MR´s tidligere indsendte projekt samt svarbrev er
vedlagt.

Sager:
Byggesag - Vind - Indgangsparti -
Flytning,/genopbygning af søjler og udvidelse af
gangsti - Omlægning af flisegang - Herning Nordre
(2019 - 12894)
Byggesag - Vind - Indgangsparti -
Flytning,/genopbygning af søjler og udvidelse af
gangsti - Omlægning af flisegang - Herning Nordre
(2019 - 12894)
Byggesag - Vind - Indgangsparti -
Flytning,/genopbygning af søjler og udvidelse af
gangsti - Omlægning af flisegang - Herning Nordre
(2019 - 12894)

Bilag:
VS Flisegang, Svarbrev Vind, Kirkegårdsprojekt, 2021-
06-20 21-10, Vind kirke 2021

PU godkender, at MR må benytte granit på de
af Vind Kirkegårds gangarealer, som PU tidligere har
godkendt udvidelse og omlægning af iht. MR´s
tidligere indsendte ansøgning med tegninger. Der
henvises til svarbrev af 30.06.2021.
 
PU gør dog MR opmærksom på, at graves der dybere
end 30 cm, skal der indsendes et projekt til
godkendelse i Viborg Stift inden igangsætning.
 
PU godkender en samlet økonomisk ramme til
projektet på kr. 445.000. MR får kr. 265.000 på
budget 2022.
 
PU har besluttet at restbeløbet finansieres ved en
bevilling på budget 2023 på kr. 180.000.
 
MR kan igangsætte projektet, når MR har likviditet til
dette. MR har mulighed for at indsende en
ansøgning om LÅN i 5% midlerne. MR gøres
opmærksom på, at LÅN i 5% midlerne dog skal
tilbagebetales i løbet af 12 måneder.

8 - Aulum MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

 
 



Syn i Aulum afholdt den 11. oktober 2021
 
Ældre synsudsatte arbejder:
1) Ønske om bedre arbejdsforhold ved
kirketjenerplads i kirken. MR har kontakt til
bygningssagkyndige Finn Balle for besigtigelse af
ønsket.
 
2) Skotrender ved nordligt kirkeskib er utætte, både
mod øst og vest
 
3) En del af eltavlen er meget gammel, der skal laves
en vurdering
 
4) Elastiske fuger under vinduespartier i
sognegårdens vestfacade skal skiftes. Der skal
etableres sokkelaffugter.
Forventet pris: kr. 40.000
 
 
 
5) Graverhusets vestgavl skal sandblæses med let
tryk forinden malerbehandling.
Forventet pris: kr. 30.000
 
 
 
 
6) Maling af graverhus efter sandblæsning.
Forventet pris kr. 30.000
 
 
 
 
 
7) Kirkegårdsplan
 
8) Sætninger udvendigt ved Majbritts kontor
 
9) Afskalninger flere steder i maling på sydsiden af
kirkehuset
 
10) Tøkabel i tagrende virkede ikke ved sidste
kontrol i frostvejr
 
 
KIRKEN:
11) Løsning af pladsmangel i sakristiet bl.a. til
messehagler.
Forventet pris: ?
 
12) Nyt gulv i tårnet. Dele af gulvet er dårligt pga.

 
 
 
 
1) MR kan indsende ønske til budget 2023 i
forbindelse med foreløbig budget 2023.
 
 
 
2) MR arbejder på en løsning
 
 
3) MR arbejder på en løsning
 
 
4) I forbindelse med behandling af synsrapporten fra
provstesyn 2020 besluttede PU, at MR skal dække
udgiften med kirkekassens frie/egne midler.
MR skal være OBS på at øremærke udgiften i
forbindelse med resultatdisponeringen i forbindelse
med årsregnskab 2021.
 
5) I forbindelse med behandling af synsrapporten fra
provstesyn 2020 besluttede PU, at MR skal dække
udgiften med kirkekassens frie/egne midler.
MR skal være OBS på at øremærke udgiften i
forbindelse med resultatdisponeringen i forbindelse
med årsregnskab 2021.
 
6) I forbindelse med behandling af synsrapporten fra
provstesyn 2020 besluttede PU, at MR skal dække
udgiften med kirkekassens frie/egne midler.
MR skal være OBS på at øremærke udgiften i
forbindelse med resultatdisponeringen i forbindelse
med årsregnskab 2021.
 
7) Se punkt 14
 
8) MR arbejder på en løsning - forsikringssag
 
9) MR arbejder på en løsning
 
 
10) MR arbejder på en løsning
 
 
 
 
11) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
12) MR kan indsende ønske til budget 2023 i



slagregn. Sætte luger i tårnet, så slagregn ikke kan
komme ind.
Forventet pris: MR eftersender tilbud til PU, når det
modtages
 
13) El-tavle.
Pga. store problemer med udfald i strømmen i
kirken, og deraf ødelagte sendere til transmission til
plejehjemmene er behovet blevet helt aktuelt. I
november 2021 blev overspænding anmeldt til
forsikringsenheden.
Forventet pris: MR eftersender tilbud til PU, når det
modtages
 
KIRKEGÅRDEN:
14) Kirkegårdsplan/parkeringsplads. Når den er
færdigbehandlet i provstiet, ønskes dialog omkring
igangsætning.
Forventet merpris til igangsætning: kr. 100.000
 
 
 
 
 
15) Lamper i konfirmandlokaler skal enten ombygges
eller skiftes. Det er ikke muligt at få de rette pærer
mere med de nye krav til pærer.
Kirkehusets lamper gennemgås mht. skift til nye LED
pærer.
Forventet pris: MR eftersender tilbud til PU, når det
modtages
 
KIRKEHUS:
16) Vand på Majbritts kontor med efterfølgende
fugtproblemer. Ved inspektion af nedløbsrør findes
elkabel fæstnet på kæde, snavs er gennem årerne
opsamlet på kæden, dette har givet stop i
nedløbsrøret. Dette anses som værende grund til
fugtproblemer.
Skaden er anmeldt til forsikringsenheden.
MR afventer accept fra forsikringsenheden på det
videre forløb
 
PRÆSTEBOLIG:
17) Skal synes i 2022. Der mangler godt lys i
køkkenet.
MR indhenter tilbud
 
Provstesyn i efteråret 2023
 
Intet afsat på langtidsplanen

Sager:

forbindelse med foreløbig budget 2023.
 
 
 
 
13) Dækkes af kirkekassens egne midler. Er dette
ikke en mulighed, kan MR indsende en ansøgning om
5% midler.
 
 
 
 
 
 
 
14) MR arbejder på tilretning
af kirkegårdsvedtægten. Denne skal sendes til
godkendelse i PU. Parkeringspladsen er ikke en del af
kirkegårdsplanen. MR er i dialog med kommunen.
 
PU godkender kr. 100.000 på budget 2023 til
igangsætning af kirkegårdsplanen. Den videre proces
tages op på økonomisamtalen til foråret.
 
15) Dækkes af kirkekassens egne midler. Er dette
ikke en mulighed, kan MR indsende en ansøgning om
5% midler.
 
 
 
 
 
 
16) MR arbejder på en løsning - forsikringssag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17) Dækkes af kirkekassens egne midler.



SYN 2021 EFTERÅRET - Aulum - Herning Nordre (2021
- 25213)

Bilag:
Synsskema okt 2021-2 docx

9 - Haunstrup MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Syn i Haunstrup afholdt den 30. november 2021
 
Ældre synsudsatte arbejder:
1) Nødvendige reparationer af kirkemuren. Der er
allerede bevilget penge til dette
 
2) Udskiftning af gravsteds hække.
MR afventer udviklingen af svampeangrebet på
sidste halvdel af gravstedshækkene. Der har været
nye udbrud i år, men disse har ikke været så
alvorlige, at MR vurderer, at udskiftning er
nødvendig endnu. MR ved dog af erfaring, at det
pludselig kan gå rigtig hurtig med udviklingen af
sygdommen.
 
KIRKEN:
3) Indvendig i tårnet er kalken begyndt at smuldre.
 
KIRKEGÅRDEN:
4) Stakittet på østsiden af kirkegården er begyndt at
rådne i bunden.
 
5) Belysning på kirkegården er af ældre dato - men
stadig funktionel. Energimæssigt er det dog ikke den
bedste løsning. MR foreslår, at der på de
eksisterende standere i stedet monteres LED
belysning. Det drejere sig om 14 standere / lamper á
kr. 4.000.
Forventet pris: kr. 56.000
 
SOGNEGÅRD:
6) Taget på tilbygningen ved kirkehuset ser ud til at
smuldre.
 
7) Hoveddøren til kirkehuset virker rådden i bunden.
 
8) Der er borebiller i redskabsrummet.
 
Provstesyn i efteråret 2022.
 
Langtidsplanen:
Afsat kr. 1.200.000 i år 2025 til taget på Haunstrup
Kirke

 
 
 
 
 
 
1) MR modtager kr. 25.000 på budget 2022 til
reparation af kirkedige
 
2) MR kan indsende ønske til budget 2023 i
forbindelse med foreløbig budget 2023 eller afvente
udviklingen.
 
 
 
 
 
 
 
3) Vurderes på provstesyn i efteråret 2022
 
 
4) Vurderes på provstesyn i efteråret 2022
 
 
5) PU godkender kr. 56.000 på budget 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Vurderes på provstesyn i efteråret 2022
 
 
7) Vurderes på provstesyn i efteråret 2022
 
8) Skal udføres nu. Dækkes af kirkekassens egne
midler. Er dette ikke muligt, kan MR indsende en
ansøgning om 5% midler.
 
 
Jens Christian Kirk forlod mødet under dette punkt.



Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Haunstrup - Herning Nordre
(2021 - 25312)

Bilag:
Synsskema efteråret 2021 Haunstrup Kirke

10 - Hodsager MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Syn i Hodsager afholdt den 16. december 2021
 
KIRKEN:
1) Tårnluger i kirken er malet og repareret i efteråret
2021. Anslået levetid 5 til 6 år.
Anslået pris: kr. 102.500
Anslået reparationsår: år 2026
 
2) Vindue i graverhus er rådnet op i budstykke og er
utæt
 
Provstesyn i efteråret 2023.
 
Intet på langtidsplanen

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Hodsager - Herning Nordre
(2021 - 25313)

Bilag:
kirke

 
 
 
 
 
 
1) Vurderes på provstesyn i efteråret 2023
 
 
 
 
2) Dækkes af kirkekassens egne midler 

11 - Sunds MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Syn i Sunds afholdt den 4. november 2021
 
KIRKEN:
1) Alle gavle er udført med opragende murkrone
afdækket med skifer. Skiferen opsamler en mængde
vand, der afleveres til facade via drypnæse.
Vandmængden opfugter murværket under
drypnæsen samt soklen.
For at reducere vandmængden der skyller ned af
murværket, kunne man etablere et "zinkindskud"
mellem nederste og 2. nederste skifer
på murkronen. Indskuddet skulle lede vandet fra den
øverste del af murkronen til taget og dermed
tagrenden.
Derudover bør man eftergå murværk for løse /

 
 
 
 
 
 
1) PU godkender kr. 43.750 på budget 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



manglende fuger og frostsprængte sten.
 
Enkelte tagrender ser ud til at være utætte i
samlinger. Disse bør efterses og loddes eller
udskiftes.
 
Enkelte tagskifer er knækket. Taget bør kontrolleres
fra lift og skifer udbedres i nødvendigt omfang. Der
er ekstra naturskifer i tagrummet.
 
Samlet forventet pris: kr. 43.750
 
2) I forbindelse med renovering af døren i kirkens
sydskib bør man også overfladebehandle den
dobbelte kirkedør mod vest efter samme anvisning.
Forventet pris: kr. 15.000
 
 
 
 
 
 
3) Det konstateres, at murværket er angrebet af
alger på nogle områder. Det noteres som et
opmærksomhedspunkt. Måske kan murværkets
levetid forlænges ved korrekt afrensning, udbedring
af fuger og efterfølgende imprægnering. Man kunne
overveje en gennemgang fra byggesagkynding med
speciale i murværk.
Anslået pris for gennemgang af byggesagkyndig: kr.
10.000
 
4) Granitfortrappen er fuget med elastiske
gummifuger. Der er generel fugeslip. Nuværende
fuger fjernes og ny fuge etableres.
Forventet pris: kr. 7.500
 
5) Gavl der bliver til murkrone over tag ved overgang
til østvendt kirkeskib ser ud til at være en anelse
opfugtet. Årsag vurderes fra lift, når der lejes lift ifm.
punkt 1
 
6) I kælderlokalet kan det konstateres at nordlig
gavlvæg har løs puds. Puds virker generelt løs på den
nederste del af væggen. Man bør rense væggen for
løs puds og etablere ny puds samt egnet
malerbehandling, diffusionsåben.
Forventet pris: kr. 10.000
 
7) I våbenhuset er puds i mindre omfang løsnet ved
gulv. Det er formentligt pga. opstigende fugt fra
fundamenter. Puds udbedres i nødvendigt omfang.
Forventet pris. kr. 3.750

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) I henhold til provstesyn den 04.03.2021 skal døren
i kirkens sydskib overfladebehandles og karme
renoveres. PU godkendte på PU-møde den
16.03.2021 kr. 12.000 på budget 2022.
 
PU godkender kr. 15.000 på budget 2023 til
overfladebehandling af den dobbelte kirkedør mod
vest efter samme anvisning.
 
 
3) Udgiften på kr. 10.000 til honorar til
byggesagkyndig for gennemgang dækkes af
kirkekassens egne midler
 
 
 
 
 
 
 
4) Udgiften på kr. 7.500 dækkes af kirkekassens egne
midler
 
 
 
5) Skal undersøges i forbindelse med udførelse af
punkt 1
 
 
 
6) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
 
 
 
7) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 



 
GRAVERBYGNING:
8) Enkelte ventilationsriste i taget er uden net. Dette
giver let adgang til tagrummet for skadedyr. Alle
riste udskiftes.
Forventet pris: kr. 1.875
 
9) Maling på vinduer og dør er nedbrudt. Løs maling
fjernes, grundingsolie samt 1-2 gange maling.
Forventet pris: kr. 5.000
 
SOGNEGÅRD:
10) Over et af vinduespartierne er der revner i
lejefuger samt lodret fuge, hvor murpille er muret
ud. Mursten har samtidig løsnet en skal. Da man ikke
kender konstruktionen på teglbjælken, kan forslag til
udbedring være svær at anslå.
Det kunne tyde på, at der trænger fugt ind i
konstruktionen.
Forventet pris: ??
 
11) Arkitekten bag menighedshuset har valgt at
overføre enkelte elementer fra kirken. Murværket er
bl.a. muret ud mellem vinduerne. Denne udmuring
er udfordret på fugt og alger. En professionel
rengøring af facader samt efterfølgende
imprægnering må forventes at kunne nedsætte
udgifter til kommende vedligehold og udbedringer.
Inden sådanne tiltag sættes i værk bør man overveje
en gennemgang fra en byggesagkyndig med speciale
i murværk. Se punkt 3.
 
12) Slangevinde har lækket vand, hvilket har
opfugtet murværk samt gulv. Murværk bør renses
for udblomstninger. Trægulv bør demonteres og evt.
tørres ned. Herefter genmonteres eksisterende
trægulv. Dette arbejde udføres inden der foretages
slibning og lakering af hele gulvet.
Forventet pris: kr. 15.000
 
13) Der er konstateret revner i indvendigt murværk
ved teglbjælker over dørpartier i gangarealer med
ovenlys. Problemet vurderes at skyldes flere ting. For
at komme nærmere et bud på udbedring, er der
behov for adgang til tegningsmateriale fra
bygningens opførelse samt adgang til tag. Man bør
overveje en gennemgang fra byggesagkyndig med
speciale i murværk.
 
14) Lyskilder i forsamlingslokaler bruger 300 watt.
Der findes indsats til armaturerne, der muliggør brug
af LED pærer. På nuværende tidspunkt er det ikke
muligt at konstatere, om man kan udskifte lyskilder

 
 
8) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
 
9) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
 
10) MR undersøger nærmere. MR kan indsende
budgetønske i forbindelse med udarbejdelse af
foreløbig budget for 2023.
 
 
 
 
 
 
11) Undersøgelse af dette vil indgå sammen med
undersøgelsen i punkt 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12) PU godkender kr. 15.000 på budget 2023
 
 
 
 
 
 
 
13) MR undersøger nærmere
 
 
 
 
 
 
 
 
14) MR undersøger nærmere. MR kan indsende
budgetønske i forbindelse med udarbejdelse af
foreløbig budget for 2023.
 



uden at udskifte armaturer.
Forventet pris: Tilbud undervejs
 
15) I atrium er det konstateret, at murværk er
angrebet af udblomstninger. En professionel
rengøring af facader samt efterfølgende
imprægnering kunne måske nedsætte udgiften til
kommende vedligehold og udbedringer.
Forventet pris: kr. 3.125
 
Sognegårdens vedligeholdelsesstand:
Glasoverdækningen af gangarealerne har tendens til
at være utætte. Drøftet med Finn Balle
 
Provstesyn i efteråret 2024.
 
Intet på langtidsplanen

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Sunds - Herning Nordre (2021
- 25301)

Bilag:
Syn 04.11.21 Sunds, Bygningssyn_21.11.04

 
 
 
15) Dækkes af kirkekassens egne midler

12 - Vinding MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Syn i Vinding afholdt den 24. september 2021
 
KIRKEN:
1) Bænkekanter trænger til maling.
 
2) Blytaget drypper flere steder - holdes under
opsyn.
 
3) Udvendige fuger øst - nord og tårnside trænger til
omfugning.
 
4) Skimmelsvamp ved gulv og vindue i korets sydside
holdes under opsyn.
 
KIRKEGÅRDEN:
5) Diget mod syd skrider ud
 
 
Provstesyn i efteråret 2022.
 
Intet afsat på langtidsplanen

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Vinding - Herning Nordre

 
 
 
 
 
 
1) Vurderes til provstesyn i efteråret 2022
 
2) Vurderes til provstesyn i efteråret 2022
 
 
3) Vurderes til provstesyn i efteråret 2022
 
 
4) Vurderes til provstesyn i efteråret 2022
 
 
 
5) Vurderes til provstesyn i efteråret 2022



(2021 - 25305)

Bilag:
2021 Kirkesyn

13 - Ørnhøj MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Syn i Ørnhøj afholdt den 10. december 2021
 
KIRKEN:
1) Tårnuret er meget mat. Tallene ønskes pudset.
Forventet pris: ??
 
2) Algebehandling af kirken. Fokus på sydsiden og
korets tag samt søjler ved indgang fra p-pladsen.
Forventet pris: kr. 3.000
 
3) Der er små huller i altertavlen og prædikestolen.
Er det mon borebiller? MR undersøger nærmere og
tager kontakt til bl.a. Finn Balle
 
 
 
4) Maling af loft i kirkerummet samt reparation af
liste langs kant
 
KIRKEGÅRDEN:
5) Der lægges flis ud på de sidste arealer langs
indkørsel.
Forventet pris: kr. 7.000
 
6) Nye lamper ønskes langs indkørsel - 7 stk. De
nuværende er umulige at rengøre efter mange års
vejrlig (ca. 30 år), og de er blevet meget matte.
Forventet pris: kr. 60.000
 
SOGNEGÅRD:
7) Muren revner oppe under tagkanten på det
nytilbyggede ud mod p-pladsen.
Forventet pris: Laves under garanti
 
 
Provstesyn i efteråret 2022.
 
Intet på langtidsplanen

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Ørnhøj - Herning Nordre
(2021 - 25307)

Bilag:

 
 
 
 
 
 
1) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
2) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
3) PU vurderer ikke, at MR skal kontakte Finn Balle,
men MR opfordres i stedet til at kontakte en
fagmand og få afklaret, om det er aktivt. Er dette
tilfældet, skal MR kontakte provstikontoret for
afklaring af den videre proces.
 
4) Vurderes til provstesyn i efteråret 2022
 
 
 
5) Kirkekassens egne midler
 
 
 
6) PU godkender kr. 60.000 på budget 2023
 
 
 
 
 
7) Laves under garanti 



10.12.2021 Synsrapport

14 - Ørre-Sinding MR / SYN Efteråret 2021
(beslutningspunkt)

Syn i Ørre-Sinding afholdt den 20. november 2021
 
ØRRE

Ældre synsudsatte arbejder:
1) Gennemgang af blytaget. Specielt på sydsiden af
koret. Revner og huller vokser.
Afventer blytækker
 
2) Dryptud på sydvestlig hjørne af skibets tag
Afventer blytækker
 
3) Indvendig nordlig hjørne mellem skibet og koret
er der stor skjold af skimmelsvamp og hvor pudset
slipper/er klunk
 
4) Maling af udhæng og rem
 
5) Øverst vindue i kirkehusets nordgavl
 
6) Udskiftning af dobbeltdør ved redskabsrummet på
kirkehusets øst-side
 
KIRKEN:
7) Fugerne i gulvet langs træet repareres/udskiftes
Forventet pris: ??
 
KIRKEGÅRDEN:
8) Stabiliserende kryds indvendigt i redskabsrum
 
9) På den gamle klokkestol - inddækningen af
træender udskiftes samt maling af træet
Forventet pris: kr. 10.000
 
SOGNEGÅRD:
10) Soklen på kirkehusets vestside små reparationer
inden maling
Forventet pris: kr. 6.000
 
11) Nedløbsrør ved kirkehusets syd-vestlige hjørne
repareres eller udskiftes
Forventet pris: kr. 5.000
 
PRÆSTEBOLIG:
12) 1 års gennemgang med Milton
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1) MR kan indsende ansøgning om 5% midler
 
 
 
2) MR kan indsende ansøgning om 5% midler
 
 
3) MR kan indsende ansøgning om 5% midler
 
 
 
4) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
5) MR modtager kr. 7.000 på budget 2022
 
6) MR modtager kr. 15.000 på budget 2022
 
 
 
7) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
8) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
9) PU godkender kr. 10.000 på budget 2023
 
 
 
 
10) PU godkender kr. 6.000 på budget 2023
 
 
 
11) PU godkender kr. 5.000 på budget 2023
 
 
 
 
12) MR følger op
 
 



SINDING:
 
Ældre synsudsatte arbejder:
13) Betonstolper ved materialegård udskiftes
 
14) Maling af træværk ved materialegård og på
redskabsskur
 
15) Reparation af redskabsskurets syd-gavl med
zinkinddækning
 
16) Syd-gavlen på kirkehuset males
 
17) 2 døre og 2 vinduer på kirkehusets sydside slibes
og males
 
KIRKEN:
18) Nye søm i udhænget på våbenhusets blytag
Forventet pris: kr. 5.000
 
SOGNEGÅRD:
19) Reparation af revne ved spær i kapellet - samt
maling
Forventet pris: kr. ??
 
20) Reparation af revner mellem loft og væg i
mødelokalet
Forventet pris: kr. ??
 
21) Maling indvendig
Forventet pris: kr. ??
 
Kirkens vedligeholdelsesstand:
22) Spær og rem på koret i sydside ift. fugt som har
bredt sig i træet
 
23) Spær midt på skibets sydside ift. råd
 
Sognegårdens vedligeholdelsesstand:
24) Tagsten på kirkehusets østside ligger og vipper
 
 
Provstesyn i efteråret 2023.
 
Intet på langtidsplanen.

Sager:
SYN 2021 EFTERÅRET - Ørre-Sinding - Herning Nordre
(2021 - 25308)

Bilag:
Syn - Ørre 2021 - nov, Syn - Sinding 2021 - nov.

 
 
 
13) MR modtager kr. 15.000 på budget 2022
 
14) MR modtager kr. 4.000 på budget 2022

 
15) MR modtager kr. 15.000 på budget 2022
 
 
16) MR modtager kr. 10.000 på budget 2022
 
17) MR modtager kr. 10.000 på budget 2022
 
 
 
18) PU godkender kr. 5.000 på budget 2023
 
 
 
19) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
20) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
21) Dækkes af kirkekassens egne midler
 
 
 
22) Holdes under observation
 
 
23) Holdes under observation
 
 
24) Holdes under observation



15 - Evt.

 

 

16 - Vildbjerg MR / 5% bevilling vedr. brusearmatur
i præstebolig (orienteringspunkt)

Vildbjerg MR har indsendt faktura på kr. 11.094,91 i
forbindelse med nyt brusearmatur/brusesystem i
badeværelse i præsteboligen, Lysgårdvej 7, Vildbjerg
på baggrund af provstesyn i efteråret 2021.
 
I henhold til beslutning på PU-møde den 07.12.2021
har provst Kirsten Thyssen truffet en
formandsbeslutning og godkendt en 5% bevilling på
kr. 11.094,91 til ovennævnte udgift. 

Sager:
Ansøgning 5% midler - Vildbjerg - Vildbjerg
præstebolig, Lysgårdvej 7 - Punkt 1 til 6 i synsrapport
fra PROVSTESYN EFTERÅRET den 16. november 2021
- Herning Nordre (2021 - 35355)
Ansøgning 5% midler - Vildbjerg - Vildbjerg
præstebolig, Lysgårdvej 7 - Punkt 1 til 6 i synsrapport
fra PROVSTESYN EFTERÅRET den 16. november 2021
- Herning Nordre (2021 - 35355)

Bilag:
0897_001, Svarbrev Vildbjerg. Godkendt 5% bevilling
brusearmatur, Del-referat fra provstesyn, Lysgårdvej
7, Vildbjerg

Taget til efterretning. 

17 - Vildbjerg MR / 5% bevilling vedr. punkt 1 og 4 i
synsrapport fra provstesyn den 16.11.2021
(orienteringspunkt)

Vildbjerg MR har indsendt faktura på kr. 38.000 i
forbindelse med udgifter til udført arbejde i
præsteboligen, Lysgårdvej 7, Vildbjerg på baggrund
af provstesyn den 16.11.2021.
 
Punkt 1:
Montering af udluftningsstudse i undertag
 
Punkt 4:
Tætningslister i 2 terrassedøre i præsteboligen,
Lysgårdvej 7, Vildbjerg
 
I henhold til beslutning på PU-møde den 07.12.2021
har provst Kirsten Thyssen truffet en
formandsbeslutning og godkendt en 5% bevilling på

Taget til efterretning.



kr. 14.968,75 til ovennævnte udgift.
 
Det resterende beløb på fakturaen på kr. 23.023.25
dækker udgiften til nyt stakit/hegn ved
præsteboligen - punkt 9 i synsrapporten. PU
godkendte på PU-møde den 07.12.2021 en 5%
bevilling til dækning af denne udgift.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Vildbjerg - Vildbjerg
præstebolig, Lysgårdvej 7 - Punkt 1 til 6 i synsrapport
fra PROVSTESYN EFTERÅRET den 16. november 2021
- Herning Nordre (2021 - 35355)
Ansøgning 5% midler - Vildbjerg - Vildbjerg
præstebolig, Lysgårdvej 7 - Punkt 1 til 6 i synsrapport
fra PROVSTESYN EFTERÅRET den 16. november 2021
- Herning Nordre (2021 - 35355)

Bilag:
Svarbrev Vildbjerg, punkt 1 og 4 i synsrapporten fra
provstesyn Efteråret 2021, Punkt 1 og 4

18 - Tjørring MR / Vedr. toilet i præstebolig
(orienteringspunkt)

Tjørring MR har den 13.12.2021 indsendt mail, da de
ønsker at ændre en tidligere beslutning om
toiletforholdene i præsteboligen. I stedet for at
opdele toilettet i to rum, ønsker MR at isætte to
lyddøre i det eksisterende toilet. Præsteparret
ønsker også denne løsning.
 
PU har tidligere godkendt en samlet økonomisk
ramme til projektet på kr. 114.624 til projektet. 
 
Udgiften finansieres med kr. 60.000, som MR får på
budget 2022 samt kr. 64.524, som MR
har indestående i Viborg Stift..
 
Provst Carsten Hoffmann har besluttet, at MR må
ændre projektet til isætning af to lyddøre i det
eksisterende toilet, da både MR og
præsteparret ønsker dette. 
 
Provst Carsten Hoffmann har gjort MR opmærksom
på, at de skal bruge det godkendte beløb på kr.
60.000, som MR modtager på budget 2022.
 
Salgssummen i Viborg Stift på kr. 64.524 skal dermed
ikke hentes hjem fra Viborg Stift. Salgssummen kan i
fremtiden bruges på et andet egnet projekt.

Taget til efterretning. 



Sager:
Byggesag - Tjørring - Præstebolig - Ændring af toilet -
Herning Nordre (2021 - 8246)

Bilag:
Toilet præstebolig Tjørring sogn., Svarbrev Tjørring.
Toilet i præstebolig, Endelig udmelding budget 2022
Tjørring

19 - Aulum MR / Klokkespil i Aulum Kirke
(orienteringspunkt)

Viborg Stift har principgodkendt etablering af
klokkespil i Aulum Kirke.
 
Aulum MR skal dog få udarbejdet et detaljeret
projekt med indarbejdelse af konsulenternes
udtalelser.
 
Det detaljerede projekt skal godkendes af Viborg
Stift inden igangsætning af projektet.
 
Viborg Stifts afgørelse samt konsulenternes
udtalelser er vedlagt. 

Sager:
Herning Nordre Provsti - Byggesag - Aulum Kirke -
Klokkespil - Aulum Sogns Menighedsråd - Øvrige
bygninger, arealer og omgivelser (2021 - 28174)

Bilag:
Til Aulum MR, Herning Nordre PU, svar vedr.
ansøgning om etablering af klokkespil, Aulum Kirke,
Den kgl. bygningsinspektør, Nationalmuseet,
Klokkekonsulenten, Vejledning om inskriptioner på
nye klokker

Orienteret.

20 - Kursus for provstiudvalgsmedlemmer
(orienteringspunkt)

 

Sager:
Provstiudvalg 2022 - Kursus for PU-medlemmer 2022
- Herning Nordre (2021 - 35275)

Bilag:
Kurser for provstiudvalgsmedlemmer

 

21 - Kirke til Kirke (orienteringspunkt) Orienteret.



 

22 - FKG (orienteringspunkt)

 

Orienteret.
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