Referat
Hedensted Provsti – Møder

PU-møde marts 2021 - d. 23-03-2021 kl. 13:00 til 16:00
Deltagere: Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen, Verner Rud Nielsen, Henning Nielsen, Henrik Birch Rasmussen,
Jette Claudi Heller, Ulrik Dige, Niels Otto Dalsgaard

Mødepunkt

Referat

1 - Hedensted provsti - Økonomimateriale 2022,
kommunen

Materialet fra Hedensted kommune blev drøftet og
godkendt af provstiudvalget.
Der er ca. kr. 67.000.000, der skal lægges rammer
efter i april måned.

Kommunen har fremsendt materiale som skal ligge
til grund for PU's planlægning af budget 2022.
Kim Hjorth Olsen og Børge Nielsen fra Hedensted
kommune deltager desværre ikke i drøftelserne
vedr. punktet i år pga. Corona-restriktionerne.
Sager:
Hedensted provsti - Budget 2022 (2021 - 8696)
Bilag:
Aktdokument, Kirkens budget 2022

2 - Godkendelse af referat

Referatet fra PU-møde d. 24.02.2021 blev godkendt.

Godkendelse af referat af PU-møde d. 24.02.2021.

3 - Hedensted provsti - godkendelse af 2020 PUK
årsregnskab
PU's godkendelse af 2020 PUK årsregnskab med
tidsstemplet: 16.03.2021 kl. 13:08
Sager:
Hedensted provsti - Regnskab 2020 (2020 - 21988)
Provstier - Ligningsbeløb - stiftsbidrag - 2022 (2021 5859)
Bilag:
Aktdokument, 2020 Økonomiportal med
tidsstempel, Kvartalsrapport 2020 endeligt,
2020.12.31 Budget,formål, endeligt, Aktdokument,
PR PROVSTI Stiftsbidrag 2022 med 2021 ligning

Provstiudvalget har godkendt PUK 2020 årsregnskab
med tidsstemplet: 16.03.2021 kl. 13:08.

4 - Barrit, ansøgning, ny dør, Kirkegårdspuljen

Provstiudvalget har bevilliget kr. 41.000
incl. moms fra 5%-midlerne.

Barrit MR søger om kr. 41.000 inkl. moms af
kirkegårdspuljen til reparation eller udskiftning
af døren ved præsteindgangen i Barrit kirke.
Linjen har besigtiget døren og udarbejdet en
projektbeskrivelse samt et budgetoverslag på kr.
71.000 inkl. moms ved Snedkermester Anders
Sørensen, Feldballe. MR har afsat kr. 30.000 i
budgettet til opgaven.
Barrit har kr. 13.103 i beregnede frie midler primo
2022 (Jvf. SKEMA over frie midler, marts 2021)
Sager:
Barrit - Dør - præsteindgang (2021 - 5696)
Bilag:
Aktdokument, BARRIT KIRKE_ny
kordør_projektbeskrivelse_2021-03-10

5 - Glud, konfirmandlokaler, behovsbeskrivelse
På opfordring af PU har Glud MR udarbejdet et
dokument med prioritering af projektet og
opgradering af konfirmandhuset. MR har skitseret
en enkel og en udvidet model og ønsker en
tilbagemelding af PU's tanker og ideer til projektet,
og beder PU drøfte det videre forløb.
Behovsbeskrivelsen fra januar 2021 er vedhæftet
som bilag.

Provstiudvalget bakker op om behovet for en
opgradering af konfirmandlokalerne og beder
Mogens Svenning om at komme med foreløbige
skitser og et ca. overslag på den udvidede model.

Sager:
Glud - sognehus (2021 - 5322)
Glud - sognehus (2021 - 5322)
Bilag:
Aktdokument, Glud Sognehus-konfirmandstue 2021PRIORITERET 11-03-2021, Aktdokument, Glud
Sognehus-konfirmandstue 2021

6 - Hedensted-St.Dalby, ansøgning, mindeplads,
Kirkegårdspuljen
Hedensted-St.Dalby søger om kr. 20.125 inkl. moms
af kirkegårdspuljen til dækning af udgifterne ved
etablering af en mindeplads ved fællesplænen på
Hedensted kirkegård.

Provstiudvalget har bevilliget kr. 20.125 incl.
moms fra kirkegårdspuljen.

Mindepladsen skal være samme sted, som
nuværende kors i chaussésten er. Det bliver en
firkantet form med buede hjørner. Der graves ud,
fyldes op med stenmel og afsluttes med slotsgrus.
Midt på pladsen laves et bed af brosten, som
beplantes med blomster. Evt. en kasseret gravsten,
med tekst som passer til en fællesplæne,
lægges midt i bedet.
Arbejdet udføres af kirkegårdens
anlægsgartner samt ekstern entreprenør til
udgravning af bund.
Tidligere ansøgning fra nov. 2020 på kr. 92.406 inkl.
moms blev afvist af PU, MR blev bedt om at finde en
billigere løsning.
Sager:
Hedensted-St.Dalby - anlæg (2021 - 8343)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning fællesplænen

7 - Hedensted-St.Dalby, ansøgning, refusion, 5%midler

Provstiudvalget har bevilliget kr. 35.529 af 5%midlerne.

Hedensted-St.Dalby søger kr. 35.529 af 5%-midlerne
til at dække de ekstra lønudgifter, kirkekassen har
haft ifm. præsts barselsorlov.
Kr. 43.489 vikar , løn december 2020
Kr. 60.070 vikar, løn + feriepenge januar 2021
Kr. 103.559 løn i alt
Kr. 68.030 modtaget barselsrefusion
Kr. 35.529 merudgift
Sager:
Hedensted-St.Dalby - lønudgift (2021 - 8102)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning refusion Helene, Bilag
barsels refusion Hedensted

8 - Hjarnø, ansøgning, renovering af altertavle,
kirken
Hjarnø menighedsråd søger om provstiudvalgets
godkendelse og herefter stiftets godkendelse til at
påbegynde renoveringen af altertavlen i Hjarnø
kirke.
Kirken er gennem de sidste halvandet år blevet
datalogget for rumklimaet, og MR vurderer at

Projektet sendes i Stiftet med provstiudvalgets
anbefaling.
Projektet finansieres af lokale midler.
Projekt budget XX kr.

målingerne viser en forholdsvis stabil luftfugtighed,
dog til den høje side.
Stabiliteten underbygges af farvekonservator Bent
Jakobsen.

Sager:
Hjarnø - Renovering af altertavle (2018 - 15416)
Bilag:
Aktdokument, HJARNØ KKRKE 13-02-2020, HJARNØ
KIRKE 22-09-2020. EXCEL, HJARNØ 08-12-2020
EXCEL, Hjarnø excel 09-03-2021, Skærmbillede 202101-07 07.14.47, Skærmbillede 2021-01-07 07.14.27,
Skærmbillede 2021-01-07 07.13.51, Hjarnø graf 0903-2021, Hjarnø. Klimabrev, Mia Rahbek Andersen

9 - Langskov, ansøgning, renovering af altertavle,
kirke

Stiftets godkendelse er modtaget.
Provstiudvalget har bevilliget kr. 28.125 incl. moms
af anlægspuljen.

Uldum-Langskov MR søger om kr. 28.125 incl. moms
af anlægspuljen til renovering af den gamle
altertavle.
I forbindelse med flytningen af altertavlen, skal der
udføres et forstykke til tavlen.
Farvekonservator Bent Jakobsen har udarbejdet et
tilbud.

Sager:
Langskov kirke - altertavler (2021 - 4439)
Bilag:
Aktdokument

10 - Løsning-Korning, ansøgning, Teenkirke,
kirkelivspuljen
Løsning-Korning MR søger om:
kr 22.600 inkl. moms af kirkelivspuljen til at
opbygge projekt Teenkirke,
hvor 11-16 årige samles i kirkecenteret til andagt
samt til spørgsmål og dialog over dagens tekst.
I løbet af 2021-2022 skal der opbygges en fast
gruppe af frivillige til Teenkirke. Der er behov for at
udarbejde en struktur for møderne samt opbygge og
videreformidle inspiration til de frivillige.

Løsning:
Provstiudvalget har bevilliget max. kr. 22.600
incl. moms fra kirkelivspuljen.
Korning:
Provstiudvalget har bevilliget max. kr. 11.000 incl.
moms fra kirkelivspuljen.
Bevillingen sker med forventning om, at projekterne
efter indkøringen oppebæres af frivillige.
Der vil ikke efterfølgende blive bevilliget yderligere
midler til projekterne.

kr. 11.000 inkl. moms af kirkelivspuljen til Teenklub Bevillingen er et max beløb. Medarbejderen bedes
registrere det faktiske timeforbrug, der herefter kan
i Korning kirke,
refunderes til kirkekassen (op til max-beløbet).
som i få år har været forsøgt etableret i et

Det bedes oplyst hvilken medarbejder, der skal forestå
samarbejde mellem kirken og Korning
projektet.
borgerforening.
Der er behov for at skaffe frivillige for at styrke
klubben i et kirkeligt præg.
I løbet af 2021-2022 skal der findes en mere
permanent løsning for koordinering og styring af
klubben, evt. i form af en timelønnet medarbejder.
I alt søges om kr. 33.600 inkl. moms af
kirkelivspuljen.
Der er udarbejdet et budget for begge projekter.

Sager:
Løsning-Korning - Teenkirke (2021 - 8444)
Bilag:
Aktdokument, Kirkelivspuljeansøgning 15. marts
2021 - Løsning og Korning sogne

11 - NBS, ansøgning, Bjerre klokke, frie midler

Provstiudvalget har godkendt, at menighedsrådet
kan bruge kr. 173.321 incl. moms af egne frie midler
NBS MR søger om at bruge kr. 173.321 inkl. moms til til klokken i Bjerre.
kirkeklokken i Bjerre Kirke af kirkekassens frie
Provstiudvalget har bevilliget kr. 153.206 incl. moms
midler fra regnskabsåret 2020 .
af 5%-midlerne til automatisk ringning. Det
Der er reserveret kr. 65.000 af kirkekassens frie
modregnes over ligningen fordelt med kr. 30.641 i
midler til trappe ved depotplads.
årene 2022-2026.
Der søges desuden om kr. 153.206 inkl. moms af
5%-midlerne til automatisk ringning. Det modregnes
over ligningen ligeligt fordelt med kr. 30.641 i årene
2022-2026.
Ved reservation af kr. 120.000 til automatisk ringning
og kr. 65.000 til trappe har NBS kr. 94.387 i
beregnede frie midler primo 2022 (Jvf. SKEMA over
Frie midler, marts 2021).
Ved reservation af kr. 173.321 til automatisk ringning
og kr. 65.000 til trappe har NBS kr 41.066 i
beregnede frie midler primo 2022 (Jvf. SKEMA over
Frie midler, marts 2021).
Sager:
Bjerre kirke - aflastningsklokke - automatisk
ringeanlæg (2018 - 13843)
Bilag:
Aktdokument, 20210311103045_001

12 - NBS, ansøgning, Nebsager beskæring af træer, Provstiudvalget har bevilliget kr. 31.250 incl. moms
5%-midlerne
af 5%-midlerne.

NBS MR, søger om kr. 31.250 inkl. moms af
5% midlerne til beskæring af gamle træer, som står i
umiddelbart før skellet til
præstegårdshaven. Træerne skygger i haven og på
terrassen samt påvirker bøgehækken, som danner
skellet mellem præstegårdshaven og den
kommende skovkirkegård.
Sager:
NBS - Nebsager - træfældning (2021 - 8441)
Bilag:
Aktdokument

13 - Øster Snede, ansøgning, udvidelse af sognehus, Provstiudvalget har bevilliget budgetforhøjelse med
budgetforhøjelse
kr. 416.681 incl. moms af anlægspuljen.
Øster Snede søger om kr. 416.681 inkl moms af
anlægspuljen til at dække budgetforhøjelsen af
udvidelsen af sognehuset.
Kr. 1.692.750 inkl. moms - tidligere
godkendte budget (09.11.2020)
Kr. 416.681 inkl. moms - overskridelse af budget.
Kr. 2.109.431 inkl. moms - nyt budget til godkendelse
Årsag til overskridelse:
Kr. 407.000 Dyrere tilbud fra håndværkere end
beregnet pga. prisstigninger, travlhed mv.
Kr. 10.000 Div. udgifter til flytning af gasledning
mm.
Sager:
Øster Snede - konfirmandhus (2020 - 15121)
Bilag:
Aktdokument, 2322 Linjen svarskrivelse til
menighedråd_2021-03-04, 2020-11-09_Budget,
2021-02-17_Oversigt tilbud, 2021-03-05_Budget
efter Licitation

14 - AKJ, Orientering, Juelsminde, dispensation til
placering af hus
Vedr. naboorientering om dispensation til placering
af hus beliggende Skovbrynet 36, Juelsminde.
Stiftet har vurderet, at projektet ikke
berører Juelsminde kirkes landskabelige eller
kirkelige interesser, og derfor har stiftsøvrigheden
ingen bemærkninger til projektet.

Taget til efterretning.

Sager:
Hedensted kommune - Naboorientering vedr.
dispensation til placering af hus Skovbrynet 36,
Juelsminde (2021 - 6748)
Bilag:
Aktdokument, Message, Bilag - Skovbrynet 36

15 - Barrit, Orientering, Barrit kirke,
varmekonsulentrapport

Verner Rud Nielsen drøfter følgende med
menighedsrådet:
Bimåler
Barrit MR har fremsendt varmekonsulentens rapport Afskærmning af varmeovne
over Barrit kirke.
Udskiftning af termostat
Varmekonsulenten anbefaler, at rørovnene i
koret afskærmes samt investering i en mobil
Punktet sættes på dagsordenen til PU-oktober
kondenserende affugter til regulering af
mødet:
luftfugtigheden.
Barrit, aflæsning fra datalogger, fugtmåling.
MR ønsker at følge varmekonsulentens anbefalinger.
Investeringerne til disse medtages på kommende
syn.
Sager:
Barrit - Varmestyring (2021 - 8132)
Bilag:
Aktdokument, Rapport fra klimakonsul. Poul Klenz
Larsen 4.3.21

16 - Haderslev stift, Orientering, konsulentrunde,
ult. april 2021

Øster Snede er indstillet vedr:
Kvadresten og indgangsportalen.
Verner Rud Nielsen bistår gerne til mødet.

Stiftsøvrigheden har aftalt en ny møderække med
konsulenterne i foråret 2021. Møderne finder sted:
Tirsdag d. 27. april og onsdag d. 28. april 2021.
Deadline for tilmelding er den 24. marts 2021.
Hedensted provsti har for nuværende tilmeldt:
Øster Snede - kvaderstenene.
Sager:
Haderslev Stift - konsulentrunder 2021 (2021 - 2690)
Bilag:
Aktdokument, Til provstierne vedr. konsulentrunde
den 27. og 28. april 2021 i Haderslev Stift

17 - Hedensted-St.Dalby, Orientering,
lokalplan1151, boligområde med etagebyggeri
Stiftet har fremsendt miljøscreening af forslag til
lokalplan nr. 1151 - boligområde med etagebyggeri i

Taget til efterretning.

Hedensted.
Stiftsøvrigheden har vurderet, at projektet ikke
berører Hedensteds kirkes landskabelige eller
kirkelige interesser, stiftsøvrigheden har derfor
ingen bemærkninger til projektet.
Sager:
Hedensted kommune - Miljøscreening - Høringsbrev
LP 1151 - kommuneplantillæg nr. 29 - boligområde
med etagebyggeri i Hedensted (2021 - 7994)
Bilag:
Aktdokument, Message, Udkast til miljøscreening

18 - Løsning, Orientering, Løsning gl. kirke,
fugtrapport
Linjen har fremsendt en rapport vedr. fugt i
Løsning gl. kirke. Der er også blevet hængt en
datalogger op.
Ved besigtigelsen var temperaturen i kirken 5-6 gr. C
og luftfugtigheden ca. 92-93 RF, som svarer til en
luftfugtighed på 50% RF ved 18-20 gr.
Når luftfugtigheden er høj, skyldes det denne lave
temperatur, men trods den høje luftfugtighed ser
inventar og vægge fine ud.
Der er opstigende fugt fra terræn gennem gulvet, og
det giver hvide saltudblomstringer på stengulvet i
meget begrænset omfang. De kan fjernes ved
støvsugning.
Det er muligt, at sænke luftfugtigheden ved
opstilling af en affugter, men arkitekten finder ikke,
at der er behov for det.
Herudover har konservator vurderet altermaleriet
og, han konstaterer, at bevaringstilstanden er
upåklagelig.

Punktet sættes på dagsordenen PU-september
mødet:
LøsningGl. kirke, aflæsning fra datalogger,
fugtmåling.

Sager:
Løsning gl. kirke - fugtproblemer (2019 - 19387)
Løsning gl. kirke - fugtproblemer (2019 - 19387)
Bilag:
Aktdokument, 1732_LØSNING_afrapportering
fugt_2020-01-28, Aktdokument

19 - Uldum-Langskov, Orientering, Langskov kirke,
ombytning af to altertavler
Stiftet har meddelt Uldum-Langskov MR, at
Stiftsøvrigheden har godkendt deres forslag om
ombytning af 2 altertavler i Langskov kirke.

Taget til efterretning.

Sager:
Langskov kirke - altertavler (2021 - 4439)
Bilag:
Aktdokument, Til Uldum-Langskov Sognes Mr. vedr.
godkendelse af bytning af altertavler,
Langskov.ombytning af altertavler, 210210 Langskov
Kirke, altertavler, Aktbilag, id nr 1304187: Fra
Nationalmuseet vedr. uddybning af udtalelse

20 - Uldum-Langskov, Orientering, Uldum,
lokalplan, rådhusparken, byggelinje

Taget til efterretning.

Stiftet har fremsendt indsigelse vedr. lokalplan 1146,
rådhusparken i Uldum, da lokalplanforslaget, at
opføre blandede familieboliger i form af enten
almene eller private tæt-lav eller etageboliger, ikke
respekterer kirkebyggelinjen på 8,5 m, nærheden til
kirken og ikke sikrer indsynet til Uldum kirke.
Sager:
HAD - Plansag - Plandata.dk - Rådhusparken i Uldum
- lokalplan - Hedensted Kommune (2021 - 4377)
Bilag:
Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr. forslag
til lokalplan 1146, Rådhusparken i Uldum, Hedensted
Kommune - Indsigelse lokalplan 1146 - 200221,
210301 Uldum Kirke, lokalplan, Uldum lokalplan
1146 præciseret

21 - Hedensted provsti, Orientering, status på puljer Taget til efterretning.
og samlet økonomioversigt
Bilag med skemaer eftersendes.

22 - Orientering - fokuspersoner

23 - Orientering - provst

24 - Evt.
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