
Referat for: Herning Nordre Provstiudvalg 

PU møde 26. april 2016. Kl. 15.30 

Mødested: Provstikontor, Gl. Kirkevej 33, Herning 

Mødepunkt Beslutning 

1 Tjørring / uforudsete lønudgifter 

Sag: Ekstra bevillinger 2016 (826) 

2016.04.07. Tjørring menighedsråd ansøger 

om i alt kr. 215.313,27 af 5%-midlerne til 

dækning af uforudsete lønudgifter i 2016. 

Provstiudvalget godkender kr. 62.000,- af 

5%-midlerne til dækning af lønudgifterne. 

2 Vildbjerg / præsteboligen Præstebakken 16 

- skærmvægge og rullegardiner 

Sag: Ekstra bevillinger 2016 (826) 

2016.04.19. Vildbjerg menighedsråd ansøger 

om midler til køb af skærmvægge og 

rullegardiner. Indhentet tilbud på 2 stk. 

skærmvægge lyder på kr. 4.478,90. Indhentet 

tilbud på 7 stk. mørklægningsrullegardiner 

lyder på kr. 11.000,- 

På grund af de særlige omstændigheder 

godkender provstiudvalget en bevilling af 

5%-midlerne på kr.15.000,- 

3 Syn Vildbjerg 2016 / præsteboligen 

Præstebakken 16 - udskiftning af vinduer 

Sag: Syn Vildbjerg (541) - Vildbjerg Sogn 

2016.04.18: Vildbjerg menighedsråd ansøger 

om midler til udskiftning af vinduer og døre. 

Indhentet tilbud lyder på kr. 140.370,42 inkl. 

moms. 

 

I forbindelse med synet af præsteboligen blev 

det konstateret, at vinduer og døre (undtagen 

entredør) inden for en overskuelig fremtid 

trænger til udskiftning pga. følgende: 1) 

Begyndende råd i terrassedøre. 2) 

Gummifuger slipper flere steder. 3) Generel 

tendens til kondens på indvendig side. Der er 

monteret udluftning i rummene. 4) Der er 

mærkbar kuldenedfald fra glas indvendigt. 

Provstiudvalget godkender kr. 140.000,- på 

budget 2017. 

 

Menighedsrådet skal være opmærksom på at 

indhente yderligere mindst et tilbud. 

4 Vildbjerg / nyt maskinhus på kirkegården 

Sag: Vildbjerg - maskinhus på Vildbjerg 

Kirkegård (845) - Vildbjerg Sogn 

2016.04.21. Vildbjerg menighedsråd ansøger 

om kr. 277.312,- inkl. moms til opførelsen af 

et nyt maskinhus på Vildbjerg kirkegård. 

Pladsen i nuværende 

maskinhus/mandskabsbygning er meget trang, 

og flere redskaber skal stå udenfor, hvilket 

resulterer i ekstra vedligeholdelse. Desuden 

vurderer menighedsrådet, at der i forbindelse 

Ved indsendelse af yderligere beskrivelse af 

projektet videresendes ansøgning med 

anbefaling til stiftet. 

 

Projektet finansieres ved egne frie midler 

samt indestående midler i stiftet. 



med overtagelse af driften for Ørnhøj 

kirkegård vil opstå behov for at inddrage 

noget af pladsen i nuværende 

maskinhus/mandskabsbygning til ekstra 

omklædning, opholdsfaciliteter samt plads til 

indendørs arbejde med klargøring til 

forskellige opgaver på kirkegården. 

I det ansøgte beløb er der ikke indregnet 

udgifter til eventuelle forandringer i 

nuværende maskinhus/mandskabsbygning. 

Menighedsrådet mener ikke, at det kan vente 

med at komme på langtidsplanen. 

Menighedsrådet gør desuden opmærksom på, 

at der ifølge den nuværende plan for fremtidig 

bemanding kan spares ca. 380 timer årligt på 

kirkegårdsdriften på de to kirkegårde. 

Skitse og overslag vedhæftet som bilag. 

5 Timring præstegård / renovering ifm. 

præsteskifte 

Sag: Syn Timring-Tiphede (536) 

2016.04.21: Beslutning om restfinansiering. 

På provstiudvalgsmødet 5. april blev der 

bevilget op til kr. 875.000,- til renovering af 

Timring præstebolig. Ved licitationen viser 

billigste tilbud sig at være kr.1.092.883,70. 

Provstiudvalget bevilger yderligere kr. 

125.000,- af 5%-midlerne, som udbetales i 

efteråret 2016. 

 

Resten finansieres af egne frie midler. 

6 Eventuelt 

Sag: Provstiudvalget (469) 
Ifm. menighedsrådsvalget 2016 afholder 

provstikontoret følgende arrangementer: 

- 4. oktober møde for nuværende 

menighedsråd "Den gode overdragelse" 

- 15. november møde for nye menighedsråd 

vedr. konstituering 

- 19. januar kursus for nye menighedsråd 

 

 

Orientering  

7 Haunstrup / kirkerenovering 

Sag: Haunstrup kirke (814) - Haunstrup 

Sogn 

Haunstrup / kirkerenovering 

2016.04.19: Til orientering vedr. renovering 

af Haunstrup Kirke. Notater fra møde 

18.4.2016 med deltagelse af Haunstrup 

menighedsråd, bygherrerådgiver Tina Kvist 

Martinsen fra Finn Balle ApS samt provst 

Asger Grove Korsholm. 

Provstiudvalget orienteret. 

 

Ved beløb på 2-2,5 mio. kr. tages det op ifm. 

behandlingen af langtidsplanen. 

8 Orienteringspunkter til PU-møder ( Kirke Provstiudvalget orienteret. 



til Kirke - FKG ) 

Sag: Provstiudvalget (469) 
 

Afbud fra: Anne Marie Søe Nørgaard 

 

Godkendt af: Kirsten Braad Thyssen, Asger Grove Korsholm, Jens Martin Christensen, Erik Ove 

Nielsen, Poul Bech, Ejvind Dahl, Jørgen Andersen, Alex Dahl Nielsen 


