
Referat for: Herning Søndre Provstiudvalg

PU møde 26. april 2016. Kl. 15.30
Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

Mødepunkt Beslutning

1 Ansøgning om fjernelse af kirkebænk i
Fasterholt kirke.
Sag: Fasterholt kirke (506) - Fasterholt Sogn

Ansøgning om fjernelse af kirkebænk i
Fasterholt kirke.
2016.04.14 Fasterholt menighedsråd ansøger
om tilladelse til at fjerne en kirkebænk i
Fasterholt kirke.
Kirkebænken som ønskes fjernet står "under"
prædikestolen.
Kirkebænken flyttes ud i våbenhuset.

Provstiudvalget godkender ansøgningen.
Ansøgning + billeddokumentation fremsendes til
Viborg Stiftsøvrighed til godkendelse.

2 Finn Balles notat fra eftersyn af Sdr. Felding
kirkes tårn
Sag: Sdr. Felding kirkes tårn (844) - Sønder
Felding Sogn

Finn Balles notat fra eftersyn af Sdr. Felding
kirkes tårn
På baggrund af Sdr. Felding mr. indsendte
synsrapport blev det på PU-mødet 15. marts
besluttet, at Finn Balle skulle kontaktes for
undersøgelse af forholdene vedrørende rust i
stålprofilerne i Sdr. Felding kirkes tårn.

Finn Balles notat efter besigtigelsen 19. april
2016:
Uddrag fra notat:
Konsekvensen er, at de rustangrebne bjælker
skubber til tårnkonstruktionen med afskalninger
af mursten til følge. Stålbjælkernes bæreevne
nedsættes over tid, der dog ikke på nuværende
tidspunkt vurderes kritisk overhovedet.
Derimod bør de indirekte følgeskader i
tårnkonstruktionen dog føre til, at der bør
iværksættes en udskiftning af etagedækket
inden for de nærmeste par år.
En ny løsning bør tilstræbes en væsentlig
længere holdbarhed end tilfældet har været med
den nuværende løsning. Der er for mig at se, to
mulige løsninger:
Model 1:
Et nyt etagedæk udført som betonkonstruktion
støbt i aggressiv miljøklasse med en effektiv
topmembran af epoxy eller tilsvarende produkt.
Dækket støbes med effektiv afvanding af

Der skal laves en opgavebeskrivelse vedrørende
undersøgelse af etagedæk i tårnet med henblik på
løsning, økonomi og tidshorisont.
Menighedsrådet kan ansøge provsten om assistance
til opgavebeskrivelsen.
Undersøgelsen skal udføres af relevant firma (ikke
Finn Balle)
Rådgivningsaftale skal foreligge.

Referat,26-04-2016 Side: 1



Mødepunkt Beslutning

overfladevand ført til kloak.
Model 2:
Et nyt etagedæk udført som en trækonstruktion.
Dette kræver dog samtidig udførelse af luger
foran glamhullerne, så slagregn effektivt holdes
ude af tårnrummet.

De skitserede løsninger rummer hver for sig
fordele og ulemper som bør afdækkes sammen
med en økonomisk vurdering af omkostninger
forbundet med den enkelte model. Endvidere
bør der ved samme lejlighed foretages reelle
vurderinger af klokkestol, klokker og mekanik
samt tilhørende tekniske installationer.
Anbefaling:
Der skal iværksættes nærmere undersøgelse af
de to mulige modeller med belysning af fordele
og ulemper samt en redegørelse for den
tilhørende økonomi for såvel de konstruktive
indgreb som de afledte konsekvenser i forhold
til vedligehold af de murede konstruktioner,
klokkeværk o.l.

3 Klage over kapelleje
Sag: Herning kirkegårde (494)

Klage over kapelleje
Klage over kapelleje 27. februar 2016  -
Herning Nordre kapel.

Materiale vedr. klagesag

Udkast til svar vedr. indsigelse mod kapelleje

Svar sendes vedrørende indsigelse mod kapelleje.

4 Lokaludvalg vedr. HR
Sag: HR-samarbejdet (601)

Lokaludvalg vedr. HR
Lokaludvalg for HR skal oprettes med
tilhørende vedtægt for de områder, hvor hver
konsulent virker og vedtægterne godkendes
lokalt.

Lokaludvalg vedr. HR
Vedtægt udarbejdes.

Juridisk eftersyn af udkast til vedtægt.

Afventer nedlæggelse af Stiftets HR-udvalg.

§2 Kan efter nærmere indgået aftale udføre arbejde
i andre provstier.

5 Kvartalsrapport - PUK 2016  1. kvartal
Sag: PUK 2016 (759)

Kvartalsrapport - PUK 2016  1. kvartal
PUK kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Godkendt
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(4. april 2016 opkræves stiftsbidraget for 1.
kvartal
 2 provstier x  kr. 58.379  = kr. 116.758,-)

6 Vejledende lønblad
Sag: Takster  2016 (803)

Vejledende lønblad
Afventer nyt vejledende lønblad til
godkendelse.

Afventer fortsat nyt materiale.

7 Vedr. Herning kirkehus
Sag: Herning kirkehusbyggeri (596) -
Herning Sogn

Vedr. Herning kirkehus
Afventer Herning sogns menighedsråd.

KBT orienterede.

8 Eventuelt
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Orientering

9 Orienteringspunkter vedr. HR-arbejdet i
Herning Nordre og Herning Søndre
Provstier
Sag: HR-konsulent Kirsten Lund (469)

Orienteringspunkter vedr. HR-arbejdet i
Herning Nordre og Herning Søndre Provstier
Orientering om arbejdet.

PU orienteret

10 Orienteringspunkt til PU-møder  (
Skoletjenesten)
Sag: Provstiudvalget (471)

Orienteringspunkt til PU-møder  (
Skoletjenesten)

Pause i 2017 med lokalt skole-kirke arrangement
"Vi rejser op til Jerusalem"

Afbud fra Anne Marie S. Nørgaard
Referat godkendt:
Kirsten Thyssen, Asger Grove Korsholm, Erik Nielsen, Poul Bech, Ejvind Dahl, Jørgen Andersen, Alex
Dahl Nielsen, Jens Martin Christensen.
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