Referat
Hedensted Provsti – Møder

PU-møde april 2021 - d. 20-04-2021 kl. 09:00 til 16:00
Deltagere: Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen, Verner Rud Nielsen, Jette Claudi Heller, Niels Otto Dalsgaard,
Henning Nielsen, Henrik Birch Rasmussen, Ulrik Dige

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af referat, 23. marts 2021

Referatet fra PU-møde d. 23.03.2021 blev godkendt.

2 - Barrit, ansøgning,kister, Reedtzke kapel

PU har bevilliget kr. 21.912,50 inkl. moms af 5%midlerne.

Barrit MR søger om kr. 21.912,50 inkl. moms
af puljerne til en mindre restaurering af kisterne i
det Reedtzke kapel.
MR har haft kontakt med Nationalmuseets
konsulent, der vurderer at benene på en af kisterne
skal erstattes af nye (kopier) og at samtlige kister
skal fugtsikres mod gulvet.
Der er indhentet tilbud fra Sørensen og Kobbelgaard:
kr. 15.662,50 inkl. moms - 4 stk. ben til kiste i massiv
eg, sortmalet, leveret og monteret
kr. 6.250,00 inkl. moms - fugtspærre på 24 ben
(Overslag)
Der blev afsat kr. 15.000 til arbejdets udførelse på
syn 2012, men da Barrits frie midler siden har været
kraftigt faldende, søger MR om midler til arbejdets
udførelse.
Sager:
Barrit kirkegård - kister i kapel - kirkegårdsdige (2019
- 17629)
Bilag:
Aktdokument

3 - Glud, produktbeskrivelse og budget, sognehus,
Linjen

Punktet udsættes til næste møde.
Glud menighedsråd bedes fremsende
kommentarer vedr. projektet fra Linjen til

Linjen har fremsendt produktbeskrivelse og
budgetoverslag vedr. nyindretning af sognelokaler i
Glud
Budgettet lyder på:

provstiudvalget forinden.

Kr. 651.250 inkl. moms for ombygning af
sognelokaler
Kr. 275.000 inkl. moms for ny garage
Kr. 926.250 inkl. moms i alt

Sager:
Glud - sognehus (2021 - 5322)
Bilag:
Aktdokument, 2565_Glud
præstegård_projektbeskrivelse, 2565_Glud
præstegård_økonomisk overslag

Med henblik på godkendelse i stiftet, mangler der
tegning og beskrivelse af,
hvordan trappen skal fæstnes på kirken.
Hvirring MR har fremsendt en beskrivelse af den
ønskede trappe til tårnet udvendig på Hvirring kirke. Menighedsrådet skal bede tømrer om at fremsende
supplerende tegninger og evt. uddybende beskrivelse.
Der mangler et opdateret tilbud fra Kurt Elleskov
Jensen, som har indikeret at det bliver højere nu, da Herefter vurderes det, om der kan opnås
godkendelse ud fra det foreliggende materiale.
der er sket en prisstigning på materialer. Det
tidligere tilbud var på kr. 112.125 inkl. moms.
Vedhæftet er tidligere tilbud fra håndværkere.
4 - Hvirring, beskrivelse af trappen

Sager:
Hvirring - Trappen tårn (2020 - 17893)
Hvirring - Trappen tårn (2020 - 17893)
Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Tilbud 262, Tilbud 261

5 - Løsning, ansøgning, div. udgifter, efter
regnskabsopgørelse 2020

Provstiudvalget har bevilliget kr. 5.500 + kr. 18.961 =
kr. 24.461 inkl. moms af 5%-midlerne til dækning af
udgifter ifm. ovenlysarbejdet, der i første omgang er
Løsning MR søger om at få dækket diverse udgifter, betalt af kirkekassen.
da de frie midler er i underskud med knap kr. 10.000 Samtidig bevilliges kr. 15.000 inkl. moms af
efter opgjort regnskab 2020.
kirkegårdspuljen til dækning af udgiften til
Der forudsiges et underskud på kr. 33.125 da Løsning reparation af kirkediget.
MR mangler et malerarbejde kr. 8.125 og
digearbejde kr. 15.000.
Provstiet har tidligere meddelt at kigge på følgende
udgifter, hvis regnskabet gav underskud:
Kr. 32.831,63 - Corona-udgifter
Kr. 17.299,13 - porcelæn til kirkecenteret (mail 21.
august 2020)

Yderligere har der været ekstra uforudsete udgifter
til ovenlysvinduer på
Kr. 5.500 og
Kr. 18.961
MR søger om hjælp til at få det til at balancere.

Sager:
Løsning - regnskab 2020 (2020 - 21367)
Bilag:
Aktdokument

6 - Løsning, ansøgning, påskeprojekt,
Kirkelivspuljen

Mange kirker har lavet særlige aktiviteter i påsken,
som er blevet finansieret af kirkekassen.
Det må yderligere forventes, at der er sparet midler
Løsning MR søger om kr. 12.470 af kirkelivspuljen til på de almindelige aktiviteter pga. Coronaaktiviteter vedr. påsken 2021.
restriktionerne, derfor imødekommer
Som påskehilsen fra kirken midt i Corona og
provstiudvalget ikke ansøgningen.
nedlukning er der delt 350 påskeposer ud til børn i
byen
og 110 til besøgsvenner og ældre i beskyttede
boliger.
Kr. 8.950 børneposer
Kr. 3.520 ældreposer
Kr 12.470 ialt
Sager:
Løsning - påskeposer (2021 - 11351)
Bilag:
Aktdokument, SKM_C45821041214160

7 - NBS, ansøgning, mobiltelefon

Provstiudvalget har bevilliget kr. 9.727 inkl. moms af
5%-midlerne til dækning af mobiltelefon til præsten.

NBS MR søger om kr. 9.727 inkl. moms af 5%-puljen
til dækning af mobiltelefon til præsten.
Sager:
NBS - mobiltelefon (2021 - 11343)
Bilag:
Aktdokument, Faktura Humac

8 - Sindbjerg, ansøgning, streamingudstyr, KL-puljen I lyset af tidsbegrænsningen af Corona-situationen
og den forestående genåbning imødekommes
Sindbjerg MR søger om kr. 130.505,76 inkl. moms af ansøgningen ikke.

kirkelivspuljen til dækning af streaming-udstyr i
forbindelse med gudstjenester i kirken.
Kr. 71.087 streamingudstyr inkl. gravearbejde og
router.
Kr. 17.000 ekstra kamera ved døbefond
Kr. 12.844 Optimering af lyd i sognehus
Kr. 3.474 Stagebox, for styring bagerst i kirken
Kr. 104.405 i alt ekskl. moms
Kr. 130.506 i alt inkl. moms

Provstiudvalget er positivt indstillet ift. at yde tilskud
til en forbedring af lydkvaliteten i sognehuset.
Menighedsrådet er velkommen til at sende en
særskilt ansøgning med en opdateret pris på dette
som særskilt projekt.

Sager:
Sindbjerg - Streaming (2021 - 11013)
Bilag:
Aktdokument, Streaming Sindbjerg Kirke

9 - Stouby-Hornum, ansøgning, El-klaver,
kirkelivspuljen

Provstiudvalget har bevilliget kr. 15.000 inkl. moms
af kirkelivspuljen til køb af el-klaver.

Stouby-Hornum søger om kr. 15.000 inkl. moms af
kirkelivspuljen til køb af el-klaver af mærket: Kawai
ES-920.
El-klaveret skal primært stå i træhuset, men skal
også benyttes til kirkelige handlinger i både Stouby
og Hornum kirker.
Sager:
Stouby-Hornum - El-klaver (2021 - 11474)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning til Kirke livs puljen.

10 - Stouby-Hornum, ansøgning, Hornum træhus,
5%-plj
Stouby-Hornum søger om kr. 122.818 inkl. moms fra
5%-puljen til ombygningen af træhuset ved Hornum
kirke.
Ombygning af træhuset er en synsopgave, vurderet
til kr. 70.000, men den har vist sig at være dyrere, da
der er opstået flere omfangsrige opgaver undervejs.
Det totale beløb er således kr. 192.818 inkl. moms.

Sager:
Stouby - Træhus, Hornum Kirke (2021 - 11012)
Bilag:
Aktdokument, 5% pulje til Træhuset, IMG_1532,
IMG_1531

Provstiudvalget har bevilliget kr. 122.818 inkl. moms
af 5%-midlerne til ombygning af træhuset ved
Hornum kirke.

11 - Tørring, ansøgning, bindbjælke, 5%-puljen
Tørring-Hammer MR søger om kr. 40.237,50 inkl.
moms af 5%-puljen til dækning af forhøjede
uforudsete udgifter i forbindelse med bjælkeende
projektet i Tørring kirke. Bjælken som bærer
klokkestolen har vist sig at være rådskadet samt
udhulet og skal udskiftes.
Da det er en hastesag, har Jette Heller behandlet og
godkendt ansøgningen.

Provstiudvalget har bevilliget kr. 40.237,50 inkl.
moms af 5%-midlerne til dækning af forhøjede
uforudsete udgifter ifm. bjælkeende-projektet i
Tørring kirke.

Sager:
Tørring - reparation af tårnet på kirken (2018 - 3274)
Bilag:
Aktdokument, Tilbud_100133, ATT00001, 01_Bjælke
øst for klokkestol, ATT00002, 02_Bjælke øst for
klokkestol, ATT00003, 03_Bjælke øst for klokkestol,
ATT00004, 04_Bjælke vest for klokkestol, ATT00005,
2349_Byggeregnskab, status med udbedring af
klokkestolsbjælker, ATT00006

12 - Uldum-Langskov, uldum tag, nedløb, kobber
Uldum-Langskov MR søger om tilladelse til at
anvende kobber i stedet for zink, som
tagrender/nedløbsrør i forbindelse med
renoveringen af Uldum kirkes tag.
Tilbud fra blikkenslagerentreprisen:
Kr. 863.876 ekskl. moms - Kobberarbejde
Kr. 749.936 ekskl. moms - Zinkarbejde
Kr. 113.940 ekskl. moms - difference (Kr. 142.425
inkl. moms)
Eftersom det er en hastesag, har Hanne-Birgitte
Kristiansen godkendt, at der anvendes kobber i
stedet for zink, med besked om, at alle nedløb skal
laves som i Langskov, af hensyn til tyveri. Til
oplysning for PU er MR er blevet bedt om, at
fremsende ny pris på nedløb og reduktion på
kobber.
Sager:
Uldum - skifertag på kirke (2019 - 22678)
Uldum - skifertag på kirke (2019 - 22678)
Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, image001, Uldum Kirke
t-nr. 277Rev.1

Provstiudvalget har godkendt den øgede udgift ifm.
anvendelse af kobber i stedet for zink på
inddækninger mv. på kirkens tag.
For at undgå tyveri, anvendes nedløbsrør af indfarvet
stål.

13 - Øster Snede, ansøgning, budgetforhøjelse,
isolering/varmepumpe,kirken, E-pulje

Provstiudvalget foreslår, at projektet i første omgang
kun gennemføres med installation af
varmepumperne.
Øster Snede MR søger om kr. 129.072 af
Herefter vurderes komforteffekten og
energipuljen til at dække en forhøjelse af udgifterne varmeudgiften mhp. endelig stillingtagen til isolering
til isolering.
af hvælvene.
Den, af stiftet, godkendte isolering af
Provstiudvalget ønsker Linjens kommentar til dette.
mineraluldsmåtter har vist sig at være en væsentlig
merudgift, der er derfor forsøgt at finde og få
godkendt billigere løsninger, disse er
imidlertid afslået af stiftet.
Kr. 446.250 inkl. moms, budget godkendt af PU dec.
2019
Kr. 575.321 inkl. moms, revideret budget efter
indhentning af tilbud
Kr. 129.071 inkl. moms budgetforhøjelse
Sager:
Øster Snede - isolering og varmeløsning (2019 10260)
Bilag:
Aktdokument, 2021-04-11_Brev til Øster Snede
sogns menighedsråd, 2021-04-11_Øster Snede
kirke_Revideret budget efter indhentning af tilbud,
2019-10-17_Øster Snede kirke_skønnet budget,
2021-03-12_Haderslev Stift - vedr. isolering i Øster
Snede Kirke

14 - O - AKJ - svanedamskvarteret, Juelsminde

Taget til efterretning.

Stiftet har fremsendt udtalelse fra Kgl.
Bygningsinspektør vedr. høring fra Hedensted
Kommune om miljøscreeening for
Svanedamskvarteret i Juelsminde. Kvarteret ligger
ca. 200 nordøst for Juelsminde kirke. Det vurderes,
at planen ikke vil medføre ændringer for Juelsminde
kirkes omgivelser.
Sager:
Hedensted Kommune - miljøscreening af LP 1154 for
Svanedamskvarteret i Juelsminde (2021 - 10758)
Bilag:
Aktdokument, 210412 Juelsminde Kirke,
miljøscreening af lokalplan

15 - O - Haderslev stift, konsulentrunde april 2021

Taget til efterretning.

Verner Rud Nielsen repræsenterer provstiudvalget.
Stiftet har fremsendt mødelister for
konsulentrunden tirsdag d. 27. og onsdag d. 28. april
2021.
Øster Snede er først på runden:
27. april 2021 kl. 9.00 - 9.30
emner:
belægninger på kvadresten
revner i indgangsportalen mellem pplads og kirkegården
Sager:
Haderslev Stift - konsulentrunder 2021 (2021 - 2690)
Bilag:
Aktdokument, Mødeliste konsulentrunde 27. april
2021, Mødeliste konsulentrunde torsdag den 28.
april 2021

16 - O - Hedensted-St. Dalby, kommuneplantillæg
nr. 37, kulturmiljøer

Taget til efterretning.

Stiftet har fremsendt vurdering af fremsendt forslag
fra Hedensted kommune vedr. kommuneplantillæg
nr. 37, kulturmiljøer.
Stiftsøvrigheden kan tilslutte sig Kgl.
Bygningsinspektørs bemærkning om at der må tages
forbehold for, at der i den kommende mere
detaljerede planlægning kan være forhold, som vil
nødvendiggøre indsigelser eller ændringsforslag.
Sager:
HAD - Plansag - Plandata.dk - Kommuneplantillæg nr.
37, kulturmiljøer - kommuneplantillæg - Hedensted
Kommune (2021 - 5715)
Bilag:
Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr.
kommuneplantillæg nr. 37, kulturmiljøer, Hedensted
Kommune, Aktbilag, id nr 1283427: Meddelelse fra
Plandata.dk om forslag for kommuneplantillæg,
Kommuneplantillæg nr. 37, kulturmiljøer, Hedensted
Kommune, 210305 Kommuneplantillæg, Hedensted
Kommune

17 - O - Juelsminde, kommuneplantillæg,
centerbyen
Stiftet har modtaget forslag til kommuneplantillæg
nr. 4, centerbyen Juelsminde.

Taget til efterretning.

Stiftsøvrigheden vurderer, at planforslaget ikke
berører Juelsminde kirkes landskabelige eller
kirkelige interesser, og finder derfor ikke anledning
til at gøre indsigelse mod planforslaget.
Sager:
HAD - Plansag - Plandata.dk - Kommuneplantillæg nr.
34, centerbyen Juelsminde - kommuneplantillæg Hedensted Kommune (2021 - 5705)
Bilag:
Aktdokument, Aktbilag, id nr 1283051: Meddelelse
fra Plandata.dk om forslag for kommuneplantillæg,
Kommuneplantillæg nr. 34, centerbyen Juelsminde,
Hedensted Kommune

18 - O - Juelsminde, risikostyringsplan 2021

Taget til efterretning.

Stiftsøvrigheden har ingen bemærkninger til
planforslaget.
Sager:
Hedensted kommune - Miljøscreening af
Revurdering af risikostyringsplan for oversvømmelse
i Juelsminde - forslag til Risikostyringsplan 2021 for
Juelsminde (2021 - 3717)
Bilag:
Aktdokument, Message, Off. revurdering
risikostyringsplan Juelsminde mar,
Miljoescreening_Risikostyringsplan_Juelsminde_202
1

19 - O - -Løsning Gl. kirke, kommuneplan nr. 33,
centerbyen
Stiftsøvrigheden tilslutter sig kgl. Bygningsinspektørs
bemærkninger om at man skal tage hensyn til
Løsning Gl. kirkes omgivelser, og indarbejder en
højdebegrænsning og tager hensyn til Hedensted
kirkes omgivelser i forbindelse med kommende
lokalplaner.
Stiftsøvrigheden har herudover ingen bemærkninger
til ændringerne i kommuneplanens rammer.
Sager:
HAD - Plansag - Plandata.dk - Kommuneplantillæg nr.
33, centerbyen Hedensted-Løsning kommuneplantillæg - Hedensted Kommune (2021 5694)

Taget til efterretning.

Bilag:
Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr. forslag
til kommuneplantillæg nr. 33, centerbyen
Hedensted-Løsning, Aktbilag, id nr 1283049:
Meddelelse fra Plandata.dk om forslag for
kommuneplantillæg, Kommuneplantillæg nr. 33,
centerbyen Hedensted-Løsning, Hedensted
Kommune, 210407 Kommuneplantillæg 33,
Hedensted Kommune

20 - O - NBS og Øster Snede, kommuneplan 20212023
Stiftsøvrigheden tilslutter sig Kgl. Bygningsinspektørs
synspunkt, at der er få konkrete oplysninger om
indholdet i den kommuneplan, som
miljøvurderingen vedrører.
Stiftsøvrigheden tilslutter sig Kgl. Bygningsinspektørs
bemærkninger om, at miljøvurderingen skal omfatte
såvel kirkebyggelinjen som kirkeomgivelserne i
bredere forstand.
Stiftsøvrigheden vil som udgangspunkt være kritisk
over for placering af byggeri på ubebyggede arealer i
kirkeomgivelserne.
Stiftsøvrigheden forbeholder sin endelige
stillingtagen til, der foreligger et konkret forslag til
kommuneplan.
Sager:
Hedensted Kommune: Afgrænsning af
miljøvurdering, Hedensted Kommuneplan 2021-2033
(2021 - 9891)
Hedensted Kommune: Afgrænsning af
miljøvurdering, Hedensted Kommuneplan 2021-2033
(2021 - 9891)
Bilag:
Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr.
afgrænsning af miljøvurdering, Hedensted
Kommuneplan 2021-2033, 210329, miljøvurdering af
Kommuneplan i Hedensted Kommune, 200211Kristeligt-Dagblad-Bevar-landsbykirkerne, Aktbilag,
id nr 1345145: Fra Øster Snede MR vedr.
Miljøvurdering, Aktbilag, id nr 1344622: Fra
Nebsager-Bjerre-Stenderup Mr. vedr. udtalelse,
Aktdokument, Til kgl. bygningsinspektør med
anmodning om en udtalelse vedr. afgrænsning af
miljøvurdering, Hedensted Kommuneplan 20212033, Message, Afgrænsningsrapport Hedensted
Kommuneplan 2021

Taget til efterretning.

21 - O - Tørring, kommuneplantillg nr. 28,
centerbyen

Taget til efterretning.

Stiftet tilslutter sig udtalelser fra Kgl.
Bygningsinspektørs bemærkning om, at udbygningen
af et boligområde mod nordvest vil kunne få
betydning for Tørring Kirkes omgivelser. Der er fra
store dele af dette område et smukt indsyn til kirken.
Stiftsøvrigheden henstiller, at man i den kommende
proces med udformning af planen har særlig fokus
på at sikre indsynes til og udsynet fra Tørring kirke
og sammenhængen til landskabet nord for kirken.
Sager:
HAD - Plansag - Plandata.dk - Foroffentlighed Tørring
Bydelsplan kommuneplantillæg - Hedensted
kommune (2019 - 35713)
Bilag:
Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr.
kommuneplantillæg nr. 28, centerbyen Tørring,
210310 Tørring Kirke, kommuneplantillæg, Aktbilag,
id nr 1283048: Meddelelse fra Plandata.dk om
forslag for kommuneplantillæg, Kommuneplantillæg
nr. 28, r centerbyen Tørring, Hedensted kommune

22 - O - Hedensted provsti, ansøgning Korninghus

Provstiudvalget kan ikke behandle ansøgninger af
denne type fra instanser uden for kirken.
Efter aftale med Korning MR's formand, søger
Samtidig kan det meddeles, at provstiudvalget ifm.
Korninghus' bestyrelse kr. 200.000 inkl. moms
opførelse af lignende aktivitetshuse i andre sogne
til støtte vedr. opførsel af en aktivitetshus for kultur har fået oplyst af Haderslev stift, at der ikke er
og idræt i Korning. En evt. bevilling skal gå til den
lovhjemmel til en medfinansiering. Ved
kulturelle del af huset.
menighedsrådets fremtidige brug af huset kan
der laves en lejeaftale, som skal godkendes af
Sager:
provstiudvalget.
Hedensted provsti - Korninghus (2021 - 11473)
Bilag:
Aktdokument, Fra Korninghus Ansøgning

23 - O - Hedensted provsti, status på puljer

24 - Orientering, fokuspersoner

25 - Orientering, provst

Taget til efterretning.

26 - Evt.
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