
Referat
Herning Nordre Provsti – Møder

PU-møde 5. april 2022 - d. 05-04-2022 kl. 15:30 til 18:00

Deltagere: Carsten Hoffmann, Kirsten Braad Thyssen, Johannes Jespersen, Lars Staunstrup Jensen, Jens
Christian Troelsen, John Egebjerg-Johansen, Poul Rosenvinge Nissen, Jens Christian Hasager Kirk
Afbud: Ejvind Dahl

Jens Christian Hasager Kirk og Poul Nissen forlod mødet under punkt 5 og deltog ikke i resten af mødet pga.
andre aftaler.

Mødepunkt Referat

1 - Snejbjerg MR / Ansøgning om 5% midler til
betaling af 2. rate ifm. køb af grund til
Hospitalskirken i Gødstrup (beslutningspunkt)

Snejbjerg MR har indsendt en ansøgning om 5%
midler på kr. 150.000 til dækning af udgifter til 2.
rate i forbindelse med køb af grund til
Hospitalskirken i Gødstrup.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Snejbjerg - 2. rate ifm. køb af
grund til Hospitalskirken i Gødstrup - Herning Nordre
(2022 - 11039)

Bilag:
Scan

PU godkender en 5% bevilling på kr. 150.000 til
dækning af 2. rate i forbindelse med køb af grund til
Hospitalskirken i Gødstrup. 

2 - Hodsager MR / Ansøgning om 5% midler til køb
af ny projektor (beslutningspunkt)

Hodsager MR har indsendt en ansøgning om 5%
midler på kr. 14.500 til dækning af udgifter i
forbindelse med køb af ny projektor, da deres
nuværende projektor fra 2008 er gået i stykker. 

Sager:
Ansøgning 5% midler - Hodsager - Indkøb af ny
projektor - Herning Nordre (2022 - 9683)

Bilag:
Ansøgning om 5% midler

PU godkender en 5% bevilling på op til kr. 14.500 til
køb af ny projektor. 

4 - Ørnhøj MR / Ansøgning om ligningsmidler til Inden PU kan tage beslutning om MR´ets



16,5 timers ansættelse af Kirke- og
kulturmedarbejder (beslutningspunkt)

Ørnhøj MR søger om midler til at kunne ansætte en
kirke- og kulturmedarbejder på 16,5 timer pr.
uge. Udgiften vil iht. MR´ets ansøgning beløbe sig til
kr. 189.541 årligt. MR oplyser, at de selv kan dække
kr. 8.000 af den årlige udgift.

Sager:
Opnormering 2022 - Ørnhøj - Ansættelse af Kirke- og
kulturmedarbejder - Herning Nordre (2022 - 10440)

Bilag:
Ansøgning PU vedr. kirke- og kulturmedarbejder
03.2022

ansøgning kontakter provst Carsten Hoffmann
Ørnhøj MR for et dialogmøde. PU-medlem Lars
Staunstrup deltager i dialogmødet.

5 - Snejbjerg MR / Fraflytningssyn af præstebolig,
Snejbjerg Hovedgade 2 (beslutningspunkt)

Der er den 15.03.2022 afholdt fraflytningssyn
i præsteboligen beliggende Snejbjerg Hovedgade 2.
 
Snejbjerg MR har den 28.03.2022 sendt en mail til
PU, hvor de appellerer PU til at overveje, hvorvidt
det er tilrådeligt at bruge et større beløb på
istandsættelse af præsteboligen beliggende på
Snejbjerg Hovedgade 2, da Snejbjerg MR er i gang
med at få udarbejdet en udviklingsplan for Snejbjerg
Kirkegård, hvor den store befolkningstilvækst i
Snejbjerg sogn vil blive indarbejdet. Snejbjerg MR
ønsker at holde muligheden for en evt. udvidelse af
Snejbjerg Kirkegård åben.
 
1) Udskiftning af køkken mm.
Vurderet pris kr. 150.000
 
2) Indvendig maling af hele huset inkl. træværk,
bjælper og gerikter
Vurderet pris kr. 125.000
 
3) Rep. af gulvet i stuen
Vurderet pris kr. 15.000
 
4) Alle trægulve slibes og overfladebehandles
Vurderet pris kr. 35.000
 
5) Der laves om i planløsningen for den offentlige del
af boligen.
Vurderet pris kr. 125.000
 
6) Terrassen foran huset gentænkes, så den bliver et

PU fastholder en renovering den nuværende
præstebolig ifm. præsteskifte og godkender en 5%
bevilling på op til kr. 900.000 til renovering af den
nuværende præstebolig.
 
Jens Christian Hasager Kirk forlod mødet under dette
punkt.



mere privat og afskærmet fristed for præstefamilien.
Vurderet pris kr. 200.000
 
7) Cirkulationspumpe skiftes med en nyere model.
Vurderet pris kr. 8.000
 
8) Fast belysning i lofter udskiftes til LED
spot/armaturer
Vurderet prs kr. 15.000
 
9) 4 nye garderobeskabe i entré
Vurderet pris kr. 50.000
 
10) Ekstern rådgivning/hjælp samt 15% til
uforudsete udgifter
Vurderet pris kr. 173.000
 
Samlet vurderet pris kr. 896.000
 
Uddybende synsrapport er vedlagt som bilag.

Sager:
Tjenestebolig - Snejbjerg, Snejbjerg Hovedgade 2 -
Fraflytningssyn den 15. marts 2022 - Udflytningssyn -
5% bevilling på op til kr. 900.000 - Herning Søndre
(2022 - 9108)
Tjenestebolig - Snejbjerg, Snejbjerg Hovedgade 2 -
Fraflytningssyn den 15. marts 2022 - Udflytningssyn -
5% bevilling på op til kr. 900.000 - Herning Søndre
(2022 - 9108)

Bilag:
Fraflytningssyn Snejbjerg Hovedgade 2,
fba_tegninger, Preben Munk, Fraflytningssyn marts
2022 Snejbjerg Hovedgade 2, Fwd Angående
eventuel udvidelse af Snejbjerg kirkegård samt
præsteboligen ved Snejbjerg Kirke, Honoraraftale
Snejbjerg

6 - Haunstrup MR / Budget 2023. Finansiering af
den indvendige renovering af Haunstrup Kirke
(beslutningspunkt)

PU har på PU-mødet den 07.12.2021 godkendt en
samlet økonomisk ramme til indvendig renovering af
Haunstrup Kirke på i alt kr. 2.791.250.
PU besluttede, at beløbet skulle finansieres ved
optagelse af et 3-årig Stiftsmiddellån samt brug af
"Andet indlån med rente", som MR har indestående
i Viborg Stift.
 
Haunstrup MR har på budget 2021 og 2022

PU har besluttet følgende finansiering af den
indvendige renovering af Haunstrup Kirke:
 
Økonomisk ramme:                kr. 2.791.250
"Andet indlån med rente":    kr.       -8.784
 
Modtaget på budget 2021:
Renter modtaget på drift:     kr.      -12.500
Afdrag modtaget på anlæg:  kr.    -142.858
 
Modtaget på budget 2022:
Renter modtaget på drift:     kr.      -14.000
Afdrag modtaget på anlæg:  kr.    -142.858



modtaget ligning til dækning af renter og afdrag
på Stiftsmiddellånet. Det forventes dog, at lånet
først optages i slutningen af 2022. 
 
Der er vedlagt forslag til finansieringsplan.

Sager:
Budget 2023 - Haunstrup - Herning Nordre (2022 -
1571)
Budget 2023 - Haunstrup - Herning Nordre (2022 -
1571)

Bilag:
Låneprofil - indvendig renovering af Haunstrup Kirke,
Forslag til finansiering af indvendig renovering af
Haunstrup Kirke

 
Manglende finansiering:      kr.   2.470.250
 
PU har besluttet, at MR skal flytte renter givet på
budget 2021 og budget 2022 til anlæg.
 
Derudover har PU besluttet, at Haunstrup MR må
optage et 3-årig Stiftsmiddellån på kr. 2.470.250 med
første afdrag den 30.06.2023.
 
Haunstrup MR vil modtage renter og afdrag til
Stiftsmiddellånet på budget 2023, budget 2024 og
budget 2025.

8 - Sunds MR / Ansøgning om nyt kapel eller
renovering af eksisterende kapel på Sunds
Kirkegård (beslutningspunkt)

Sunds MR har søgt om at få et nyt kapel på Sunds
Kirkegård på provstiets langtidsplan. PU har tidligere
bedt MR om at indhente tilbud på renovering af det
nuværende kapel på Sunds Kirkegård.
 
På PU-mødet den 08.03.2022 besluttede PU at
udskyde behandling af punktet til PU-mødet den
05.04.2022. 

Sager:
Byggesag - Sunds MR - Renovering eller nyt kapel på
Sunds Kirkegård - Herning Nordre (2021 - 22754)
Byggesag - Sunds MR - Renovering eller nyt kapel på
Sunds Kirkegård - Herning Nordre (2021 - 22754)

Bilag:
TelefonNOTAT Sunds Kapel, Svarbrev Sunds

PU har besluttet at det nuværende kapel skal
renoveres, og at der skal etableres køl.
 
PU godkender kr. 600.000 til projektet på anlæg på
budget 2023. 

9 - Sunds MR / Ansøgning om flytning af bænke i
Sunds kirke (beslutningspunkt)

Sunds MR har indsendt en ansøgning, hvor MR søger
om at fjerne bænke i den øverste del af Sunds Kirkes
hovedskib, som blev placeret der i forbindelse med
renovering af Sunds Kirke i 2014.
 
Sunds MR har indsendt en beskrivelse af projektet
inkl. billedmateriale.
 
Sunds MR har indhentet et tilbud på projektet, som

PU godkender kr. 50.000 på budget 2023 til det
indsendte projekt.
 
PU videresender projektet med anbefaling til
behandling i Viborg Stift. 



lyder på kr. 47.748,75. Sunds MR søger PU om midler
til dækning af udgifterne til projektet. 

Sager:
Herning Nordre Provsti - Byggesag - Sunds kirke -
Sunds Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 -
9130)

Bilag:
Opsummering, 2022-03-09 Ansøgning til Viborg Stift
om tilbageførsel af kirkerum

10 - Timring-Tiphede MR / Ansøgning om
godkendelse af kirkegårdsfornyelse på Timring
Kirkegård (beslutningspunkt)

Kirkeværge Henning Bang for Timring-Tiphede
MR ringede til provstikontoret den 23.03.2022 for at
oplyse, at kirkegårdskonsulent Mogens Dueholm vil
sende skitsemateriale i forbindelse med
kirkegårdsfornyelse på Timring Kirkegård i denne
uge.
 
Så snart vi modtager materialet, vil dette blive sendt
til PU.

Sager:
Kirkegård - Timring-Tiphede - Kirkegårdsfornyelse på
Timring Kirkegård - Herning Nordre (2021 - 24044)
Kirkegård - Timring-Tiphede - Kirkegårdsfornyelse på
Timring Kirkegård - Herning Nordre (2021 - 24044)

Bilag:
Svarbrev vedr. kirkegårdsfornyelse på Timring
Kirkegård, Udtalelse fra kirkegårdskonsulent vedr.
kirkegårdsfornyelse på Timring Kirkegård, VS Timring
- Samlingssted, Timring Aktivitetssted Skitse, Timring
Kirke-samlingssted -MDU-01042022

Provstikontoret modtog den 01.04.2022
skitsemateriale for samlingssted på Timring
Kirkegård i forbindelse med kirkegårdsfornyelse på
Timring Kirkegård indsendt af kirkegårdskonsulent
Mogens Dueholm. Materialet blev samme dag
eftersendt til PU.
 
PU godkender det indsendte materiale i forbindelse
med etablering af samlingssted på Timring Kirkegård.
 
På PU-mødet den 07.09.2021 besluttede PU at
udgifterne skal dækkes af det resultatdisponerede
beløb på kr. 140.000 i Timring-Tiphedes årsregnskab
2020 - beløbet er også disponeret i årsregnskab
2021. Provstiudvalget anbefaler, at når projektet er
afsluttet, at det overskydende beløb derefter
overføres til kirkekassens drift og tilskrives
kirkekassens frie midler.

11 - Evt.

 

 

12 - Kirke til Kirke (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

13 - FKG (orienteringspunkt) Orienteret.



Årsregnskab for 2021 vedlagt. 

Sager:
FKG 2022 - Folkekirkens Kommunikations Gruppe -
Herning Nordre (2022 - 8444)

Bilag:
Repræsentantskabsmøde FKG 2022, FKG bestyrelsen
oversigt, Budget og regnskab FKG 2021-2023, Indkald
til repmøde 2022
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Carsten Hoffmann (Herning Nordre
Provsti)

Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre
Provsti)

Johannes Jespersen Lars Staunstrup Jensen

Jens Christian Troelsen John Egebjerg-Johansen

Poul Rosenvinge Nissen Jens Christian Hasager Kirk (Herning
Nordre Provstiudvalg)
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