Referat for: Herning Nordre Provstiudvalg
PU møde 16. januar 2018. Kl. 15.30
Mødested: Provstikontoret, GI. Kirkevej 33, Herning

Mjødepunkt
Haderup / gravkasse - forhøjelse af udgift

Sag: Ekstra bevillinger 2018 (950)

Beslutning
Provstiudvalget godkender en forhøjelse af5%bevillingen, som nu er op til kr. 46.000,-

Haderup / gravkasse - forhøjelse af udgift
21)1 /.12.US: Haderup menighedsråd

genfremsender ansøgning om midler til
gravkasse med kant til kirkegården.
På provstiudvalgsmødet den 7. november 2017
godkendte provstiudvalget en 5%-bevilling på
kr. 30.500,- inkl. moms til indkøb af en ny
gravkasse med kant på baggrund af pålæg fra
Arbejdstilsynet.
Det indsendte tilbud i november var imidlertid
uden moms og på en gravkasse med forkerte
dimensioner. En gravkasse i den rigtige
størrelse og inkl. delmoms vil koste ca. kr.
46.000,-

Derfor beder Haderup menighedsråd om en
forhøjelse på kr. 15.500,- af den allerede tildelte
5%-bevilling.
Vildbjerg / renovering af præsteboligen

Provstiudvalget godkender renoveringen af

Lysgårdvej 7
Sag: Vildbjerg - Lysgårdvej 7 (942) - Vildbjerg

præsteboligen.

Sogn

Udgiften til renoveringen finansieres ved optagelse
afstiftsmiddellån.

Vildbjerg / renovering af præsteboligen
Lysgårdvej 7
2U17.U1.U8: Vildbjerg menighedsråd ansøger
om en 5%-bevilling på kr. l .537.850,- til
udgifterne ifm. renoveringen af præsteboligen

på Lysgårdvej 7.
Beløbet er baseret på synsrapporten udarbejdet
ifm. udflytningssynet den 7. december 2017.
Renoveringen skal være færdiggjort inden
forventet indflytning den l. september 2017,
hvor den nye provst for Herning Nordre Provsti
forventes at tiltræde.

2018.01.08: Bilag - renovering af præsteboligen
Lysgårdvej /
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Mødepunkt

Snejbjerg / tilbygning til Kirkely
Sag: Snejbjerg - udvidelse afKirkely (808)Snejbjerg Sogn
Snej bjerg / tilbygning til Kirke ly

Beslutning

Skitseprojekt videresendes med anbefaling til
Viborg Stiftsøvrighed.
Beløb afsat på budget til all risk-forsikring fjernes.
Menighedsrådet er dækket via Folkekirkens
Selvforsikringsordning.

2U18.U1.1U: Snejbjerg menighedsråd ønsker
provstiudvalgets og stiftsøvrighedens
godkendelse af at gå videre med projektet vedr.
udvidelsen afKirkely.
I den forbindelse har Snejbjerg menighedsråd
fremsendt et skitseprojekt udarbejdet i
samarbejde med Finn Balle ApS.
Projektet omfatter ny tilbygning bestående af to
dele på i alt 234 kvm samt renovering af
nuværende bygning.

Projektet ønskes gennemført i to etaper.
Tilbygningen gennemføres først og derefter
ombygningen. Således undgås genhusning.
Budgettet beløber sig til i alt kr. 7.263.708,inkl. moms.

Finansieringen vil ske med 4,2 mio. kr. fra
provenuet fra grundsalg samt 2,8 mio. kr.

bevilget på langtidsplanen i 2019. Det er endnu
uafklaret, om finansieringen af de resterende ca.
kr. 250.000,- kan se med kirkekassens egne
midler.

Viborg Stiftsøvrighed er den godkendende

myndighed ved byggeri på kirkegården.
2018.01.11: Finansiering af
tilbygning/renovenng - Snejbjerg Kirkely

Hodsager / indgangsparti ved Hodsager
kirke
Sag: Hodsager kirke (599) - Hodsager Sogn

Provstiudvalget godkender finansieringen.
Projektet videresendes med anbefaling til Viborg
Stiftsøvrighed.

Hodsager / indgangsparti ved Hodsager kirke
2UI«.Ui.uy: Hodsager menighedsråd ansøger

om tilladelse til at omforandre indgangspartiet
ved Hodsager kirke.
I den forbindelse har menighedsrådet fremsendt
vedlagte projektmateriale udarbejdet af
arkitektfirma Kristian H. Nielsen.
Budgetoverslaget lyder på kr. 487.500,På baggrund afprovstesynet i 2016 blev
Hodsager menighedsråd bevilget la-. 150.000,Referat, 16-01-2018
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Mødepunkt

Beslutning

på budget 2017 til renovering af
indgangspartiet. Restfinansieringen vil ske med
Hodsager kirkekasses indestående midler i
stiftet.
Viborg Stiftsøvrighed er den godkendende
myndighed.
2018.01.06: Hodsager kirke - bilag

2017.08.29: Hodsager - ansøgning om
indgangsparti

6 Eventuelt

Sag: Provstiudvalget (469)
Eventuelt

Himmelske Dage 2019: Workshop afholdt 13.
januar. Punkt på næste PU-møde: udmelding ift.
evt. mindre bidrag fra menighedsrådene.
Distriktsforeningen: Generalforsamling 31. januar.
Lone Toft Povlsgaard udsender information til
provstiudvalget.
Grove Kirke: Indvendig kalkning kunne godkendes
uden besøg af Nationalmuseets kalkningstjeneste.
Hospitalskirken: Evt. opfordring fra
hospitalskirkeudvalget til menighedsråd i andre
provstier om mindre bidrag.
I samarbejde med Vestervig Kirkemusikskole
udarbejdes kursusforløb målrettet østeuropæiske
organister.
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Orientering

Snejbjerg / Snejbjerg kirkedige
Sug: Snejbjerg-Sydlige kirkegårdsmur- (731)
Snejbjerg Sogn

Provstiudvalget orienteret.

Snejbjerg / Snejbjerg kirkedige
2U17.U1.05: Orientering tra besigtigelsesmødet
den 21. december 2017 vedr. smuldrende og
revnende fuger i det nyrenoverede kirkedige
ved Snejbjerg kirke.
Snej bjerg menighedsråd har den 5. januar 2018
fremsendt brev til Wad Landskabsarkitekter for
at få en klar tilkendegivelse af, om Wad påtager
sig rådgiveransvaret for afdækning af
problemet. Svarfrist 19. januar.

2018.01.05: Fra stiftsjurist - referat fra
besigtigelsesmøde, Snej bjerg kirkedige

Aulum / Aulum kirkes P-plads
Sag: Aulum -parkeringsplads (910) - Aulum
Sogn

Provstiudvalget orienteret.

Aulum / Aulum kirkes P-plads
2018.01.05: Orientering fra mødet den 3.januar
vedr. parkeringspladsen/tilkørselsforholdene
ved Aulum kirke. Mødet fandt sted på baggrund
af Herning kommunes ønske om

trafiksikkerhedssanering af Markedspladsen i
Aulum.

Herning kommune har efterfølgende oplyst, at
fodgængerfeltet som en midlertidig løsning
flyttes 15 meter, og at der indtil videre ikke
laves ensretning på Markedspladsen.
Herefter skal der arbejdes på en samlet løsning
for hele Markedspladsen. Denne proces kan
vare flere år.
2018.01.10: Fra Herning Kommune midlertidig løsning + på længere sigt IratiksikkerhedsprojektAulum.

Ørre-Sinding / taget på Ørre Kirke
Sag: Ørre Kirke - Tag, (456) - Ørre-Sinding
Sogn

Provstiudvalget afventer tilbagemelding fra
menighedsrådet.

Ørre-Sinding / taget på Ørre Kirke
20187.12.22: Til orientering. Itm. taget på Ørre

kirke indsendte Ørre-Sinding menighedsråd via
provstiet i november 2017 en anmodning om en
forhåndsgodkendelse fra Viborg stiftsøvrighed
om anvendelse af danske sten fra Højslev
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Orientering

teglværk og om anvendelse aftudtagsten.

Viborg stiftsøvrighed har derfor fremsendt
udtalelser fra Den kgl. Bygningsinspektør og
Nationalmuseet, hvori det bl.a. bliver fremført,

at tudtagsten ikke kan anbefales som metode til
at skabe øget ventilation, da tudtagsten ikke ser
godt ud på et kirketag. Derudover er der
anbefaling om inddragelse af en arkitekt til at
håndtere sagen.
2018.01.03. Telefonnotat: Per Sørensen fra

MidtConsult er af den opfattelse, at flere af
konsulenternes konklusioner er draget på
forkert/uoplyst grundlag. Per Sørensen vil
derfor via menighedsrådet/provstiet fremsende
yderligere oplysninger.
10 Folkekirkens Familiestøtte (orientering)

Sag: Folkekirkens Familiestøtte (850)

Lene Frølund Rasmussen holder oplæg på
Distriktsforeningens generalforsamling 31. januar.

Folkekirkens Familiestøtte (orientering)

11 Orienteringspunkter til PU-møder (Kirke til

Kirke - FKG)
Sag: Provsti udvalget (469)

FKG: Ole Blume går på pension 30. april.
Igangværende afklaring ift. efterfølger og fremtidig
økonomi i FKG. Bestyrelsesmøde 18. januar.

Orienteringspunkter til PU-møder (Kirke til
Kirke - HCGJ

Referat godkendt af: Kirsten Braad Thyssen, Anne Marie Søe Nørgaard, Asger Grove Korsholm, Knud
Erik Hansen, Poul Nissen, Jens Martin Christensen, Poul Bech, Ejvind Dahl, Alex Dahl Nielsen
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