Referat for: Herning Nordre Provstiudvalg
PU møde 4. april 2017. Kl. 15.30
Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

Mødepunkt
1

Ørre-Sinding / dræn ved Sinding Kirkehus
Sag: Ekstra bevillinger 2017 (877)

Beslutning
Dækkes med egne midler.

Ørre-Sinding / dræn ved Sinding Kirkehus
2017.03.22: Ørre-Sinding menighedsråd har i
2016 haft uforudsete udgifter på i alt kr.
65.016,88 ifm. etablering af dræn ved Sinding
kirkehus og søger provstiudvalget om en 5%bevilling til dækning af disse udgifter.
Ekstraudgiften opstod i forbindelse med det
planlagte vandskuringsarbejde på Sinding
kirkehus, hvor vandet ikke kunne løbe fra.
Menighedsrådet vurderede, at det var mest
hensigtsmæssigt at få lavet drænet samtidig
med vandskuringen.
Beløbet dækker belægning, dræn og bortkørt
beplantning.
2

Syn Hodsager 2017
Sag: Syn Hodsager (540) - Hodsager Sogn

Taget til efterretning.

Syn Hodsager 2017
2017.03.20. Syn Hodsager 2017.
KIRKEN:
Ældre mangler: 1) Indgangspartier i nord og
syd er synsudsat fra 2016 til 2017. Der er
bevilget kr. 150.000,- på budget 2017.
Nye mangler: 2) Algebehandling. At afhjælpe
inden 2018. Kr. 5.000,- 3) Fuge efter på
våbenhus (sokkel). At afhjælpe inden 2018.
KIRKEGÅRDEN:
4) Reparation af flisebelægning. At afhjælpe
inden 2018. 5) Tagsten på kapel. At afhjælpe
inden 2018.
Punkterne 3+4+5 beløber sig tilsammen til kr.
8.000,-.
Intet nævnt om ansøgning til PU.
2017.03.30: Bilag - Hodsager - synsrapport som
pdf.
Referat,04-04-2017
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3

Syn Feldborg 2017
Sag: Syn Feldborg (556) - Feldborg Sogn

Beslutning

Taget til efterretning.

Syn Feldborg 2017
2017.03.21: Syn Feldborg 2017.
ÆLDRE mangler udføres i foråret 2017.
KIRKEN:
1) Endestykke mangler på metalliste ved karnap
mod nord. Udføres i 2017. Ukendt beløb. Egne
midler. 2) Værdiskab flyttes ud i mellemgang
og boltes fast. Udføres i 2017. Ukendt beløb.
Egne midler.
KIRKEGÅRDEN:
1) Algerens af tag på graverhuset. Udføres i
2017. Ukendt beløb. Egne midler. 2) Algerens
af kirkegårdsmuren. Udføres i 2017. Ukendt
beløb. Egne midler.
Ingen ansøgning til PU.
4

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

Provstiudvalget godkender en 5%-bevilling på op
til kr. 119.000,Projekt om ændring af tagfladen videresendes til
Viborg Stiftsøvrighed med anbefaling.

Ørre-Sinding / taget på Ørre Kirke
2016.03.16: Ørre-Sinding menighedsråd
ansøger om tilladelse til at ændre tagfladen på
den del af nordsiden på Ørre kirke, som er
belagt med røde vingetagsten. Vingetagstenene
revner for 3. gang, så taget er utæt.

Provstiudvalget afventer ansøgning om ventilation i
loftsrummet, hvor Viborg Stiftsøvrighed er den
godkendende myndighed.

Menighedsrådet ønsker at etablere et undertag
mellem tagstenene og loftsrummet, således at
der etableres et tæt kunststofmateriale, som
leder indtrængende vand ud ved tagfoden.
Vedr. finansiering:
Murerentreprenøren har meddelt at de betaler
udgifterne til tagets udskiftning og
genopbygning med det nye undertag.
Derudover har Ørre-Sinding haft/vil få udgifter
til administration, rådgivning, advokatbistand
m.v. Samlede udgifter skønnes til i alt kr.
87.500,- Menighedsrådet ønsker hjælp fra
provstiudvalget til dækning af disse uforudsete
udgifter.
Derudover ansøger menighedsrådet om kr.
31.250,- til skønnet udgift til etablering af øget
ventilation i kirkens loftrum, da der er
konstateret meget høj fugtighed i
trækonstruktionerne i loftrummet.
Referat,04-04-2017

Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

2017.03.17: Bilag - Ørre Kirke - ændring af
tegltag
2017.03.23: Bilag - Ørre Kirkes tag finansiering

5

Timring-Tiphede / Tiphede klokkestabel
Sag: Syn Timring-Tiphede (536)

Godkendt på budget 2018 kr. 450.000,Evt. udgifter ud over det bevilgede beløb på kr.
450.000,- dækkes med kirkekassens frie midler.

Timring-Tiphede / Tiphede klokkestabel
2017.03.28. På baggrund af indsendt
synsrapport for Tiphede besluttede
provstiudvalget på mødet den 14. marts, at
provstiets bygningskyndige, Finn Balle, skulle
besigtige Tiphedes klokkestabel.

Projektering igangsættes i 2017 for kirkekassens
frie midler.
Menighedsrådet skal være opmærksom på
sikkerheden indtil udskiftning.

Finn Balles vurdering: "Klokkestabel er
nedslidt og skal ubetinget udskiftes. De mange
tappede samlinger er en sårbar løsning for en
ubeskyttet konstruktion, hvorfor konstruktionen
er totalt nedbrudt af vand og råd. Tømmer er
udført med vandrette overflader uden
afvanding. Konstruktionen er IKKE egnet til at
bygge videre på.
Jeg vil foreslå, at klokkestablen redesignes i et
forsøg på at finde tilbage til stablens
originalitet. Der er flere skråstivere på
konstruktionen, der ikke vurderes at være
oprindelige – men måske tilført konstruktionen
ved en tidligere flytning af stablen. Dette
arbejde vil kunne lægges i hænderne på et par
klokkeleverandører, hvorved man får et par
forskellige bud på en mulig løsning."
Anslået pris for nyopført klokkestabel: kr.
450.000-500.000.
2017.03.29: Bilag - Tiphede Kirke - ny
klokkestol - finansiering

6

Aulum / udvidelsen af sognehuset
Sag: Aulum kirkehus (628) - Aulum Sogn

Godkendt.

Aulum / udvidelsen af sognehuset
2017.03.21: Aulum menighedsråd ansøger at få
lov til at overføre kr. 180.732,44 af
kirkekassens frie midler til at dække
underskuddet på konto 741120 "Videreførsel af
midler til ikke-udført anlægsarbejde".
Underskuddet stammer fra den færdiggjorte
udvidelse af sognehuset.
På PU-mødet den 24. februar 2015 behandlede
provstiudvalget budgetoverskridelsen ifm.
Referat,04-04-2017

Side: 3

Mødepunkt

Beslutning

udvidelsen, og menighedsrådet fik besked på at
afdække, om budgetoverskridelsen kunne
klares for egne midler.
Bilag til PU-møde 4/4: Svarbrev Aulum
Februar 2015

7

Feldborg / shelter øst for kirkegården
Sag: Feldborg / shelter øst for kirkegården
(892) - Feldborg Sogn

Provstiudvalget godkender opstilling af shelter.

Feldborg / shelter øst for kirkegården
2017.03.28: På baggrund af en henvendelse fra
Feldborg borgerforening søger Feldborg
menighedsråd om tilladelse til at bruge en
ubenyttet del af skovarealet øst for Feldborg
kirkegård til opstilling af et shelter. Placeringen
er central i forhold til Feldborg By og giver rig
mulighed for at brug af omkringliggende
faciliteter.

Borgerforeningen skal sørge for at indhente evt.
nødvendige tilladelser.

Shelteret ønskes opstillet i løbet af sommeren
2017, og det vil være borgerforeningen, som
har den økonomiske udgift og skal stå for
opførelse/vedligeholdelse/evt. fjernelse af
shelteret.

Menighedsrådet skal godkende shelterets udseende
og placering.

OBS! Brandsikkerhed.
I ordensreglementet skal der tages højde for
begravelsessituationer.
Der skal udarbejdes en lejekontrakt, hvor lejen kan
lyde på 0 kr.
Lejekontrakt og ordensreglement indsendes til
godkendelse i provstiet.

Der vil blive udarbejdet et ordensreglement for
området i samarbejde med Feldborg
borgerforening og Feldborg menighedsråd.
8

Eventuelt
Sag: Provstiudvalget (469)

Rundtur med kirkegårdskonsulent planlagt til den
18. maj.

Eventuelt

Referat,04-04-2017
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Nøvling / tilbygning til Nøvling Kirke godkendelse fra Viborg Stiftøvrighed
Sag: Nøvling kirke - tilbygning (721) Nøvling Sogn

PU orienteret.

Nøvling / tilbygning til Nøvling Kirke godkendelse fra Viborg Stiftøvrighed
2017.03.15: Viborg Stiftsøvrighed har
fremsendt ny principgodkendelse af
tilbygningen til Nøvling Kirke med følgende
bemærkninger:
"Det er en forudsætning, at;
- der udarbejdes en redegørelse for, om de
påtænkte murgennembrydninger af kirken
involverer udtagning af genanvendte romanske
granitkvadre fra den middelalderlige forgænger,
der blev nedrevet forud for nybyggeriet.
- der udarbejdes et detailprojekt, hvori
nationalmuseets bemærkninger er indarbejdet,
såfremt de berøres af ombygningen.
Detailprojektet fremsendes via provstiet til
Stiftsøvrighedens godkendelse.
Såfremt nævnte romanske granitkvadre
udtages, bør der udarbejdes en plan for, hvad
der fremadrettet skal ske med disse
middelalderlige byggesten. En romansk
vinduesoverligger, der skulle indgå i tårnets
sydside, vil muligvis også blive forstyrret af
nybyggeriet, og bør i så fald også
dokumenteres. Det bør overvejes, om
tilbygningen skal vandskures, således at den
ikke blot ved sin arkitektoniske form, men også
i overfladerne markerer en diskret forskel."
10

Orienteringspunkter til PU-møder (Kirke til
Kirke - FKG)
Sag: Provstiudvalget (469)

Kirke til Kirke - har afholdt "Luther og mission"arrangement 1. april.

Orienteringspunkter til PU-møder (Kirke til
Kirke - FKG)

FKG
- genvalg til bestyrelsen (Kurt Linnebjerg er
formand, Asger Grove Korsholm er næstformand)
- skifter til revisionsfirmaet PWC
- facebook-side oprettet
- konfirmand-filmfestival afholdt.

Afbud fra: Alex Dahl Nielsen, Ejvind Dahl, Anne Marie Søe Nørgaard
Godkendt af: Kirsten Braad Thyssen, Asger Grove Korsholm, Jens Martin Christensen, Erik Ove Nielsen,
Poul Bech, Jørgen Andersen.
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