
Referat
Herning Nordre Provsti – Møder

PU-møde 5. november 2019 kl. 15.30 - d. 05-11-2019 kl. 15:30 til 23:59

Deltagere: Kirsten Braad Thyssen, Carsten Hoffmann, Poul Ole Højgaard Bech, Knud Erik Lundtofte Hansen,
Jens Martin Christensen, Anne Marie Søe Nørgaard, Poul Rosenvinge Nissen
Afbud: Alex Dahl Nielsen, Ejvind Dahl

 

Mødepunkt Referat

1 - Haunstrup MR - ansøgning om 5% midler til
plæneklipper (beslutningspunkt)

Haunstrup MR søger om 5% midler på kr. 7.250
til udskiftning af plæneklipper. 
 

Sager:
Haunstrup - 5% ansøgning til plæneklipper - Herning
Nordre (2019 - 28742)

Bilag:
Ansøgning - plæneklipper - Haunstrup, Ansøgning -
plæneklipper - Haunstrup Kirke, Faktura - Anker
Bjerre[20211]

PU godkender Haunstrup MR ansøgning om 5%
midler til udskiftning af plæneklipper.
 

2 - Haderup MR - ansøgning om 5% midler til
arbejdstøj til gravermedhjælper (beslutningspunkt)

Haderup MR har indsendt ansøgning på 5% midler
kr. 11.947,56 til dækning af ekstraordinære udgifter i
fb. m. ansættelse af gravermedhjælper. 

Sager:
Haderup - Ansøgning om 5 % midler - arbejdstøj til
gravermedhjælper - Herning Nordre (2019 - 34274)

Bilag:
Ansøgning om 5 % midler - uforudsete
personaleudgifter - arbejdstøj, ansøgning om 5 %
midler, arbejdstøj, Bilag arbejdstøj

PU godkender Haderup MR ansøgning om  5% midler
til dækning af ekstraordinære udgifter i fb. m.
gravermedhjælper. 

3 - Grove MR - istandsættelse af orgel - projekt og
budget (beslutingspunkt)

PU har besluttet at kr. 29.143,75 finansieres med
brug af indestående i stiftet, "andet indlån med



Grove MR har indsendt projektbeskrivelse til
godkendelse i fb. m. istandsættelse af orglet i Grove
kirke.
 
Grove MR har indsendt budget for istandsættelse og
dermed ansøgning om kr. 29.143,75. 
 
Forslag til finansiering af kr. 29.143,75:
 
Indestående i stiftet:
"Andet indlån m. rente" kr. 23.987,92
 
Frie midler kr. 5.155,83
 
 

Sager:
Grove Kirke - renovering af orgel (2018 - 31124)

Bilag:
Orgel i Grove kirke, Grove orgel samlet budget,
Herning Nordre Provsti

rente" kr. 23.987,92,
samt at restbeløb kr. 5.155,83 tages af kirkekassens
frie midler.
 
PU videresender MR  projekt til Viborg stift med
anbefaling om godkendelse.

4 - Ørre præstebolig - projektbeskrivelse inkl.
budget (beslutningspunkt)

Ørre-Sinding MR har indsendt projektskitse og
budgetoverslag på ny præstebolig i Ørre. 
 
Medsendte budgetoverslag lyder på kr. 3.866.688.
 
Udmeldt ramme på PU-møde den 10. september
2019 kr. 3.900.000.
 

Sager:
Ørre-Sinding Tjenestebolig (2019 - 22138)
Ørre-Sinding Tjenestebolig (2019 - 22138)
Ørre-Sinding Tjenestebolig (2019 - 22138)

Bilag:
Punkt på dagsordenen, VS Bygning af præstebolig i
Ørre, Budget overslag Ny Ørre Præstegård, Bygning
af præstebolig i Ørre, Beskrivelse af ny Præstegård
og udenoms areal, Stueplan skitse Ørre Præstebolig,
Princip snit, Facade gårdsplads PLANGE, Facade park
PLANGE, Princip Situationsplan PLANGE, Udbudsbrev
Ny Ørre Præstegård, Udklip2, Udklip4, Udklip5,
Udklip6, Udklip8

PU godkender projektskitsen på betingelse af:
Det undersøges om jordvarme er med i projektet.
MR forholder sig til at haven indrettes mindre
pasningskrævende, evt. indkøb af
robotplæneklipper.
Der skal tages højde for det synsmæssige indtryk af
udhus i forhold til det nye hus og renovering af
udhuset.
 



5 - Takstblad for 2020 (beslutningspunkt)

Takstblad for 2020 + følgebrev
 
Takstblad + følgebrev til takstblad for 2020
 

Sager:
GIAS - Takstblad - 2020 - Viborg Stift (Herning
Nordre) (2019 - 29532)
GIAS - Takstblad - 2020 - Viborg Stift (Herning
Nordre) (2019 - 29532)

Bilag:
Til alle provstier i Viborg Stift vedr. takstblad for
2020, Følgebrev til Takstblad 2020 Udkast 2
17.09.2019, Kostprisberegning ekstraydelser 2020,
Takstblad 2020 17.09.2019, Aktdokument, Takstblad
2020, Følgebrev til Takstblad 2020

PU godkender takstbladet for 2020.
PU besluttede under takstbladets punkt 3, at der ikke
for medlemmer af folkekirken er lørdagstillæg for
gravkastning af kiste, urnenedsættelse og for
gravning i dobbelt dybde.
 

6 - Høring - Lokalplan 21.B1.2 Præstegårdsvej i
Sunds (beslutningspunkt)

Høring fremsendt fra Viborg Stift for lokalplan
21.B1.2 og kommuneplantillæg nr. 95 vedr. boliger
på Præstegårdsvej i Sunds.
 
Vedlagt udtalelse fra Sunds MR.
 

Sager:
VIB - Plansag - Plandata.dk - boliger på
Præstegårdvej i Sunds - lokalplan og
kommuneplantillæg - Herning Kommune (2019 -
31427)
Høring - Sunds - lokalplan boliger på Præstegårdsvej
- Herning Nordre (2019 - 33857)

Bilag:
Aktdokument, Meddelelse om statusændring til
forslag for lokalplan 21.B1.2 boliger på
Præstegårdvej i Sunds i Herning kommune,
Skærmkort, Screeningsnotat lokalplan 21.B1.2
boliger på Præstegårdvej i Sunds i Herning
Kommune, Screeningsnotat Kommuneplantillæg nr.
95, Rammeområde 21.OF2 og 21.B1 Boligområde
Præstgårdvej 22 i Sunds i Herning kommune, Svar
vedrørende høring, 2019-10-22 Svar vedrørende
høring omkring lokalplan

PU har ikke indvendinger til Lokalplanen.

7 - Simmelkær MR - renovering af kirken PU videresender projektet til Viborg Stift med



(beslutningpunkt)

Opfølgning på punkt 4 fra PU-møde den 08.10.2019:
Simmelkær MR har indsendt projekt i forbindelse
med renovering af Simmelkær Kirke til godkendelse.
Der er medsendt et budget for projektet på kr.
3.491.250.
I dette projekt er der indregnet varmestyring samt
tre blyindfattede vinduer, som var til behandling på
PU-møde den 14.03.2017.

Den nuværende bevilgede ramme til projektet lyder
på kr. 2.000.633,26.

Provst Carsten Hoffmann, PU-medlem Ejvind Dahl og
Poul Nissen har været til møde i Simmelkær. Ud fra
dette møde foreslås en forhøjelse af rammen med
følgende:

Forhøjelse af stiftsmiddellån med          kr. 1.000.000
”Andet indlån med rente” i Viborg Stift kr.      68.570
Afdrag på budget 2019 - ikke brugt        kr.    187.500
For meget i afdrag på budget 2020        kr.        8.928
Samlet forhøjelse af ramme:                  kr. 1.264.998

Den samlede ramme for projektet vil da lyde på kr.
3.265.631 (kr. 2.000.633 + kr. 1.264.998). Det foreslås
hermed, at der findes besparelser på projektet på i
alt kr. 225.619.

Historik:
På mødet den 11.11.2014 godkendte PU kr.
1.500.000,- på budget 2019 og derudover, at
menighedsrådet måtte bruge egne midler til
projektet.

På mødet den 14.03.2017 besluttede PU, at
automatik ifm. varmesystem (kr. 50.000,-) og
renovering af tre blyindfattede vinduer (kr. 100.000,-
) kan finansieres med salgsprovenuet fra Grove
præstebolig.
Provenuet udgør i alt kr. 500.633,26.

På mødet den 18. juni 2019 besluttede PU, at renter
(kr. 27.400) og afdrag (kr. 187.500) givet på budget
2019 skulle bruges til ekstraordinært afdrag på
stiftsmiddellån i 2020.

Sager:
Byggesag - Simmelkær Kirke - indvendig renovering
og tilpasning af udeareal (2018 - 3902)

Bilag:
Intet emne, Simmelkær - økonomi ifm.
kirkerenovering

anbefaling.

PU godkender forslaget om forhøjelse af rammen.
Den samlede ramme vil dermed lyde på kr.
3.265.631. PU godkender dermed også, at ”Andet
indlån med rente” på kr. 68.570 i Viborg Stift bruges
til projektet.

Simmelkær MR skal dermed finde besparelser på i alt
kr. 225.619. PU anbefaler, at besparelsen findes på
konservatorarbejde.

I svarbrev af 01.07.2019 fra PU står der følgende:

Provstiudvalget har besluttet at renterne på kr.
27.400 må flyttes til anlæg, og at Simmelkær derefter
laver
et ekstra ordinært afdrag på lånet i 2020 på kr.
214.900.

Da lånet i Viborg Stift bliver forhøjet med kr.
1.000.000 så den samlede låneramme er kr.
2.500.000, vil renter i 2020 stige. Simmelkær MR skal
derfor lade renterne givet på budget 2019 blive i
driften (kr. 27.400). Derudover skal Simmelkær MR
ikke afdrage ekstraordinært på gælden i 2020.

Det forventes, at projektet kommer i gang i foråret
2020. PU anmoder Viborg Stift om forhøjelse af lånet
med kr. 1.000.000 med første afdrag i december
2020.

 



8 - Eventuelt

 

 

9 - Orientering vedr. kirke til kirke
(orienteringspunkt)

 

Hanne Simmonsen, Timring har sagt ja til at indgå i
bestyrelsen for Herning.
 

10 - Orientering vedr. FKG (orienteringspunkt)

 

Orienteret.
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Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre
Provstiudvalg)
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Poul Rosenvinge Nissen
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