
Referat
Hedensted Provsti – Møder

PU-møde Feb 2021 - d. 24-02-2021 kl. 16:00 til 18:00

Deltagere: Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen, Verner Rud Nielsen, Jette Claudi Heller, Henning Nielsen,
Henrik Birch Rasmussen, Niels Otto Dalsgaard, Hans Ulrik Dige

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat, 28. jan. 2021

 

Referatet blev godkendt 

2 - Barrit, ansøgning, ny dør, præsteindgang

Barrit MR søger om kr. 50.000 incl. moms af
puljemidlerne til dækning af udskiftning af dør ved
præsteindgangen.
Der er ved provstesyn 2018 afsat kr. 15.000 til ny
karm til døren . Opgaven blev ikke udført.
Ved syn i 2019 blev der afsat yderligere kr. 15.000 til
udskiftning af hele døren.
 
Der er indhentet to tilbud:
Kr. 86.998 incl. moms - JH, Snaptun
Kr. 80.000 incl. moms - Snedker Erik Skov
 
Menighedsrådet vil gerne gå med det billigste tilbud
og er indstillet på at indhente flere tilbud, om PU
ønsker det. 

Sager:
Barrit - Dør - præsteindgang (2021 - 5696)

Bilag:
Aktdokument, Tilbud_1075, tilbud fra Erik Skov

Mogens Svenning fra Linjen kontaktes.
Provstiudvalget beder ham om at kigge på døren og
vurdere, om den kan repareres. 

3 - Hedensted-St.Dalby,ansøgning, fældning af
kirsebærtræer

 
Hedensted & St. Dalby kirkegårdsudvalg ansøger om
tilladelse til at fælde 4 store kirsebærtræer på
Hedensted kirkegård i afdeling F.

Godkendt.



Træerne står ved springvandet.
De ønskes fældet pga. at de mistrives og skygger for
græsset, hvilket giver et dårligt udseende for
gravstederne (plade i plæne).

Sager:
Hedensted-St.Dalby - Kirsebærtræer (2021 - 6135)

Bilag:
Aktdokument

4 - Langskov, ansøgning, ombytning af altertavler

Uldum-Langskov MR har fremsendt ansøgning om
tilladelse til, at Langskov kirkes 2 altertavler må bytte
plads.
MR begrunder ønsket med, at dimensionerne i de to
altertavler er forkert med den nuværende
ophængning i skib og kor.
MR vurderer, at tavle og billede vil få en bedre
sammenhæng med rummet, hvis den store
middelaldertavle flyttes til det store kor og
alterbilledet hænges op i skibet.
MR ansøgning er sendt i stiftet d. 8. jan. 2021. med
PU's anbefaling.
Den 9. jan. 2021 har Stiftet sendt sagen til kgl.
bygningsinspektør og NatMus til udtalelse, som
afventes.

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

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning ombytning af altertavler,
Billeder af altertavler i Langskov kirke,
Billedmanipulation, Langskov flytning af alter,
Aktdokument

Sagen er sendt i stiftet via provstiet. Stiftet vil tage
stilling til sagen , når udtalelserne ligger fra kgl.
bygningsinspektør og NatMus.
 

5 - Langskov, indvendig renovering, varmeovne

Uldum-Langskov MR har henvendt sig til PU vedr.
varmeovnene i Langskov kirke, som fremtidig
opvarmningsløsning.
MR beder om en forhøjelse af budgettet på kr.
326.250 incl. moms af anlægspuljen til varmeovne.
 
PU har d. 3.12.2020 godkendt budget på:
Kr. 1.506.781,25 incl. moms
Kr.    326.250,00 (Varmeovne)
Kr. 1.833.031,25 incl. moms - nyt budget

Er godkendt. 



Sager:
Langskov - indvendig istandsættelse (2020 - 22014)
Langskov - indvendig istandsættelse (2020 - 22014)

Bilag:
Aktdokument, 2151_20201-02-10_Langskov
kirke_Varme_skønnet budget, Ølholm d,
Aktdokument, 2151_2021-02-10_Langskov
kirke_Varme med Maass ovne_skønnet budget,
2151_2021-02-10_Langskov kirke_Varme_tre
forslag_skønnet budget

6 - Løsning, orgel , totalentreprise-kontrakt

Løsning MR har fremsendt totalentreprise-kontrakt
på orgelet i Løsning kirke, til PU's godkendelse.
 
Entreprisesummen er på:
Kr. 9.900.000 incl. moms

Sager:
Løsning kirke - udskiftning af orgel (2018 - 28218)

Bilag:
Aktdokument, TOTALENTREPRISEKONTRAKT (Til
underskrift) Endeligt udkast 10-2-2021, Turnkey
Contract 10-2-2021,
2021.02.03._Offerte_dänisch_angepasst

Kontrakten er sendt i stiftet til vurdering,
provstiudvalget afventer svar derfra. 

7 - NBS, Bjerre, ansøgning, ny kirkeklokke, 5%-
midlerne

NBS MR søger om kr. 173.321 incl. moms af 5%
puljen til ny kirkeklokke i Bjerre kirke.
Thubalka står for levering og montering af klokken.
 
NBS Budget alt incl. moms:
Kr. 504.271 klokke, montering, automatisk
ringeanlæg, el
Kr. 185.472 fratrukket A.P.Møllers støttefond
Kr.     7.728 tillagt 4% regulering af fond beløbet
Kr. 326.527 i alt
Kr. 153.206 fratrukket 5 års refusion ligningsmidler
Kr. 173.321 ansøgningsbeløb
 

Sager:
Bjerre kirke - aflastningsklokke - automatisk
ringeanlæg (2018 - 13843)

Behandlingen udskydes til kirkekassens regnskab
foreligger, så det kan vurderes hvor meget
kirkekassen selv kan oppebære. 



 

Bilag:
Aktdokument, beskrivelse murrerarbejder,
Inskriptioner, tubalka pris, Tubalka projekt 1, bjerre
kirkrklokke økonomi

8 - NBS, Nebsager skovkirkegård, depotplads

NBS MR søger om kr. 63.750 incl. moms af
kirkegårdspuljen til dækning af merudgift ved
færdiggørelsen af depotplads i forbindelse med
Nebsager Skovkirkegård.
 
Kr. 226.250 incl. moms samlet pris for depotpladsen
Kr. 162.500 incl. moms bevilliget af kirkegårdspuljen
Kr.   63.750 incl. moms difference  
 
Differencen skyldes primært den manglende trappe
fra den eksisterende kirkegård til depotpladsen, som
ikke var medtaget fra arkitekten.
Trappen er væsentlig, da den forbinder den gamle
kirkegård til det nye stisystem i skovkirkegården.

Sager:
Nebsager - Skovkirkegård (2018 - 4960)

Bilag:
Aktdokument, anslået pris depot 2021, plan
depotplads 2021, overslag depot etape 3 2019

Provstiudvalget ønsker ikke at øge rammen til
skovkirkegården og depotpladsen, men er indstillet
på at godkende, at projektet gennemføres med
kirkekassens egne midler. 

9 - NBS, Nebsager, fjernvarme - præstebolig,
sognehus og graverbygning

NBS MR har drøftet fjernvarme, som varmekilde i
Nebsager præstebolig, sognehus og graverbygning.
Der har været skriftlig rundsending til NBS
menighedsrådsmedlemmer vedr. oprettelse af
klimavarme. Der er stort flertal for tilmelding til
klimavarme, ti ud af ni har svaret 'ja', en har ikke
svaret. Al korrespondance vedr. klimavarme, er
foregået mellem formand og de enkelte
menighedsrådsmedlemmer uden Torben Sørensens
mellemværende.
Det oplyses yderligere, at der ikke er nogen
egenbetaling til stikledning samt kedelanlæg.
Hvis PU er positivt indstillet, vil NBS MR
forhåndstilmelde de tre adresser, dvs. ikke nogen
bindende tilmelding.
 
 

Sager:

Provstiudvalget bakker op om forhåndstilmelding og
afventer mere materiale om den endelige
beslutning. 



Nebsager - fjernvarme (2021 - 5751)
Nebsager - fjernvarme (2021 - 5751)
Nebsager - fjernvarme (2021 - 5751)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Nyt Varmeanlæg
Nebsager Præstegård, hornsyld klimavarme,
Aktdokument

10 - Rårup kirke, notat om klima

Linjen, Mogens Svenning er blevet bedt om at se på
den høje fugtmåling i Rårup kirke og har, på den
baggrund, fremsendt et notat om klimaet.
Luftfugtigheden ligger højere end den burde.
Mogens Svenning foreslår, udluftningsmekanismen
sættes til. Det er en ny metode, kun udført få steder,
men de steder, det er lavet, har det bedret
luftfugtigheden. Hvis det kan nedsætte
luftfugtigheden tilstrækkeligt, vil det være en god og
billigere mere CO2 venlig løsning end en affugter
med strømforbrug og fast tilsyn af graver.
 
Elektrikerpris for tilslutning vil være på:
kr. 15.976 incl. moms.
Der er ikke medregnet hygrostat.

Sager:
Rårup kirke - varme og fugt (2021 - 4537)

Bilag:
Aktdokument, 1864 Rårup notat om klima i kirken,
Rårup kirke 2020-09-10 - 2021-02-01_graf, Rårup
kirke 2020-09-10 - 2021-02-01_data, Juelsgaard -
tilbud på motorstyrring

Provstiudvalget kontakter Mogens Svenning.
Provstiudvalget anbefaler, at der hurtigt påsættes
motor på etablerede udluftningslemme.
Dataloggere følges tæt af energiudvalget for at se,
om det har en effekt.
Det antages, at der midler i kirkekassen til udgiften.
Provstiudvalget beder om besked, når motorer er
monteret. 

11 - Uldum-Langskov, HH-UL-ÅL, kirke-
kulturmedarbejder

Uldum-Langskov MR søger på vegne af Hvirring-
Hornborg, Uldum-Langskov og Aale-Linnerup MR 
kirkelivspuljen om midler til en 15 timers fælles
kirke-kulturmedarbejder.
Medarbejderens indsatsområder vil være ift.
ensomhed i sognene, specialarrangementer børn,
minikonfirmander, konfirmander eller sorggruppe
for børn og unge.
Der er tale om en 1-årig ansættelse med henblik på
varig stilling.
Udgiften anslås til at ligge ml. kr. 150.000-170.000

Provstiudvalget godkender og bevilliger kr. ca.
170.000 af kirkelivspuljen for et år. Ansættelse 1.
august 2021 til ultimo december 2022 ca. kr.
240.000.
Efterfølgende efter regnskab 2021, tages en
vurdering om, hvorvidt de enkelte sogne selv kan
dække udgiften. 



om året.
Det søges fuld dækning fra kirkelivspuljen for første
år og en regulering af ligning fremadrettet, hvis
stillingen gøres permanent.

Sager:
Uldum-Langskov Hornborg-Hvirring Aale-Linnerup -
kirke-kulturmedarbejder (2021 - 5749)

Bilag:
Aktdokument

12 - Ølsted, ansøgning, omlægning af kirkegård,
kirkegårdspuljen

Ølsted MR søger om kr. 18.550 incl. moms af
kirkegårdspuljen til omlægning af kirkegården,
etape 1.
Projektet består af omlægning af skråningerne (2
plateauer) foran kirken fra græsareal til beplantning
af vedbend.
Projektet vil blive udført i 2-3 etaper, da
tidsforbruget for anlægsarbejdet lægges ind i den
daglige drift. 

Sager:
Ølsted - kirkegård (2021 - 5490)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning l kirkegårdspuljen

Godkendt. Projektet bevilliges kr. 18.500 incl. moms
af kirkegårdspuljen. 

13 - Hedensted provsti, IT-system til nye gravere

Introduktion af IT-systemer til nye gravere.
Det er vigtigt, at det sker korrekt.
Kan PU sætte noget hjælp i system?
Hvordan opnår vi viden ift., at der kommer nye
gravere? 

Sidemandsoplæring blev diskuteret.
Jesper Goth og Laila Søgaard er indstillet på at
hjælpe.

14 - Hedensted provsti, Reguleringsprocent

Beslutning vedr. reguleringsprocent til årets
rammetildeling. 

Grundet COVID-19 antages det, at de fleste
kirkekasser har øget deres frie midler pga. færre
udgifter til aktiviteter mv.
Samtidig forventes lavere ligning pga. Corona.
Reguleringsprocenten sættes foreløbig til 0.
Det kan evt. ændres efter gennemgang af
kirkekassernes regnskaber. 

15 - Orientering, AKJ, Juelsminde kirke,
oversvømmelse i Juelsminde

Taget til efterretning. 



Haderslev stift har fremsendt kgl. bygningsinspektørs
udtalelse vedr. miljøscreening af risikostyringsplan
for oversvømmelse i Juelsminde.
Kgl. bygningsinspektør vurderer, at en
risikosikringsplan for oversvømmelse i Juelsminde
ikke vil have negativ indvirkning på Juelsminde kirke
eller dens nærmeste omgivelser.

Sager:
Hedensted kommune - Miljøscreening af
Revurdering af risikostyringsplan for oversvømmelse
i Juelsminde (2021 - 3717)

Bilag:
Aktdokument, 210209 Juelsminde Kirke,
risikostyringsplan

16 - Orientering, AKJ, Klakring kirke, kalkning

Hedensted provsti har sendt brev til stiftet om, at
der er et indvendig kalknings-arbejde i gang i
Klakring kirke. Arbejdet udføres af Dansk Kirkekalk.
AKJ MR har ikke indsendt ansøgning om godkendelse
af projektet  og stiftets godkendelse foreligger derfor
ikke. Der er heller ikke godkendt midler til projektet
fra PU's side. Provstiet beder stiftet om at forholde
sig til sagen.
 
Stiftet har svaret, at det er i strid med
bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og
kirkegårde §2 og beder MR om at udarbejde en
redegørelse for det arbejde, der er udført i kirken.
Redegørelsen skal være stiftet i hænde senest d.
18.02.2021. 
 

Sager:
Klakring kirke - indvendig kalkning -
besigtigelsesrapport (2019 - 27905)
Klakring kirke - indvendig renovering (2021 - 4528)

Bilag:
Aktdokument, Til As-Klakring-Juelsminde Sognes Mr.
vedr. indvendig kalkning af Klakring Kirke,
Aktdokument

Taget til efterretning. 

17 - Orientering, Glud, sognehus, behovsbeskrivelse

Glud MR har indsendt en behovsbeskrivelse vedr.
sognehuset, Glud. Der er behov for at få opdateret
lokalerne for at kunne indfri ønsket om at få mere

Provstiudvalget beder menighedsrådet om en
prioritering af projekterne.
Punktet udskydes til næste møde. 



gang i kirkelivet. De beskrevne behov ligger indenfor:
Toilet:
handicapvenligt, med pusleplads og lidt opbevaring
Indgang:
direkte indgang til præstekontor og til
præstesekretærkontor
venteplads, mindre bord og 2 stole
garderobeplads til 50 pers
bevare grønne plante + væghængt stativ til blade
skinne og væghængte kasser til konfirmandbilleder
Køkken:
udvides, evt. ved at inddrage det nuværende
sekretærkontor
indrettes med funktionaliteter som:
opvaskemaskine, dobbelt kaffemaskine,
ovn/komfur, større køleskab, fryser
bedre opbevaringsmuligheder (skabe/skuffer)
Præstesekretærkontor:
flytte indgangs- og vinduespartiet i entréen, og
opbygge kontor inden for indgangen
indhold:
2 aflåste skabe, arbejdsplads, stol, PC og printer,
makulator, pengeskab
mødebord, 4 stole, opbevaringsreol, -skuffer
Kontorplads til MR-medlemmer:
i samme rum som præstesekretærens område,
reservere kontoret via Google-kalender
indhold:
1 aflåst skab, arbejdsplads, stol, bærbar PC
mødebord, stole
Opbevaringsrum:
skabsvæg med hylder og bøjlestænger, lager fra
køkken/toilet og til sognehusets aktiviteter
Konfirmandstuen:
plads til 50 pers. - arrangementer og undervisning
digitalt udstyr
klaver
opbevaringsplads

Sager:
Glud - sognehus (2021 - 5322)

Bilag:
Aktdokument, Glud Sognehus-konfirmandstue 2021

18 - Orientering, Haderslev stift, Idekatalog,
Diakoniudvalget

Diakoniudvalget fra stiftet har fremsendt idekatalog
med diakonale aktiviteter på afstand.
 

Er taget til efterretning. 



Sager:
Nyhedsbreve - Diakoniudvalget (2018 - 13735)

Bilag:
Aktdokument, Idékatalog med diakonale aktiviteter
på afstand

19 - Orientering, Hed.-St.Dalby, udviklingsprojekt
for Dalbyvej, Hedensted

Haderslev stift har fremsendt kirkegårdskonsulents
A. Skaarups udtalelser vedr. udviklingsprojekt for
Dalbyvej 56, Hedensted.
Kirkegårdskonsulenten kan ikke anbefale en
udstykning af marken som vist i udviklingsprojektet.
Arealet syd for kirken påtænkes udstykket 3
storparceller med byggefelter placeret mod øst.
Kirken med sin fint omkransede kirkegård ligger
smukt i landskabet, med tæt forbindelse til det åbne
land mod syd og vest. Denne forbindelse vil blive
forringet, hvis marken syd for kirken ikke bevares
som et sammenhængende areal.
Kirkegårdskonsulenten foreslår andre løsninger og
deltager gerne i drøftelser om, hvordan bebyggelse
og beplantning kan tilpasses, og hvilke restriktioner
området kan pålægges.
 

Sager:
Store Dalby Kirkes omgivelser - udviklingsprojekt for
Dalbyvej 56, Hedensted (2021 - 947)

Bilag:
Aktdokument, St Dalby kirke udstykning

Er taget til efterretning 

20 - Orientering, Løsning gl. kirke, fugt

Graveren fra Løsning har fremsendt resultatet
fra fugtmålingen (okt-nov-dec2020 til jan2021) i
Løsning gl. kirke. Det er konstateret, at fugtigheden
er alt for høj. HN har vendt problemstillingen med
Linjen.

Sager:
Løsning gl. kirke - fugtproblemer (2019 - 19387)
Løsning gl. kirke - fugtproblemer (2019 - 19387)

Bilag:
Aktdokument, Løsning Gl. kirke januar2021,
Aktdokument

Mogens Svenning er i tvivl om måleren måler rigtigt.
Ny måler samt datalogger er opsat. Mogens
Svenning vil tjekke dataene efter en tid.
Skal vi have en konservator ud for at se på
altertavlen, om den har skimmelsvamp?
Henning Nielsen skal spørge mere ind til, hvad der
skal gøres, hvis der fortsat er fugt.
Henning Nielsen spørger Mogens Svenning om
altertavlens tilstand.
Der er antydning af skimmelsvamp på klinker og
sydvæggen.
Vejrstation kunne måske være en god løsning –
Energiudvalget ser på det.



21 - Orientering, Sindbjerg, servicestation, Lindved

Haderslev stift har fremsendt svar vedr. forslag til
servicestation ved motorvejen i Lindved.
Stiftsøvrigheden frafalder det nedlagte veto mod
lokalplanforslaget på baggrund af konsulenternes
udtalelser. 

Sager:
HAD - Plansag - Plandata.dk - Servicestation ved
motorvejen i Lindved - lokalplan og
kommuneplantillæg - Hedensted Kommune - veto
(2020 - 2456)

Bilag:
Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr. frafald
af indsigelse mod lokalplan 1100, Servicestation ved
motorvejen i Lindved, Sindbjerg kirke, Lokalplan
1100, 210204 Sindbjerg Kirke, tankstation ved den
Østjyske Motorvej, Skanderborgvej

Taget til efterretning. 

22 - Orientering, Tørring, bjælkeende, tilsynsnotat

Tørring-Hammer MR har fremsendt et tilsynsnotat
fra Linjen, vedr. bjælkeender.
Arbejderne forventes at vare marts md. ud og evt.
ind i den første uge i april 2021.

Sager:
Tørring - reparation af tårnet på kirken (2018 - 3274)

Bilag:
Aktdokument, sag2349_Tørring_Tilsyn 01, ATT00001

Taget til efterretning. 
 

23 - Orientering, Uldum-Langskov, rådhusparken,
Uldum

Haderslev stift har fremsendt kgl. bygningsinspektørs
udtalelsers vedr. forslag til lokalplan 1146,
rådhusparken, Uldum.
Kgl. bygningsinspektør vurderer, at planen
overordnet set ikke vil forringe Uldum kirkes
omgivelser. Det må dog meget anbefales, at man
sørger for at bygningerne placeres og udformes på
en sådan måde, at indsynet til kirkens tårnbygning
bevares.

Sager:
HAD - Plansag - Plandata.dk - Rådhusparken i Uldum
- lokalplan - Hedensted Kommune (2021 - 4377)

Taget til efterretning. 
 



Bilag:
Aktdokument, Til Uldum-Langskov Sognes Mr. med
anmodning om en udtalelse vedr. forslag til
lokalplan 1146, Rådhusparken i Uldum, Aktbilag, id
nr 1269422: Meddelelse fra Plandata.dk om forslag
for lokalplan 1146, Rådhusparken i Uldum,
Hedensted Kommune

24 - Orientering, ØDU, boliger, Skolevej, Daugård

Haderslev stift har fremsendt kgl. bygningsinspektørs
udtalelser vedr. forslag til lokalplan 1150, boliger ved
Skolevej, Daugård.
Stiftsøvrigheden har ingen bemærkninger til
planforslaget. 

Sager:
HAD - Plansag - Plandata.dk - Boliger ved Skolevej i
Daugård - lokalplan og kommuneplantillæg -
Hedensted Kommune (2021 - 4073)

Bilag:
Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr. forslag
til lokalplan 1150 og kommuneplantillæg 36, boliger
ved Skolevej i Daugård, Aktbilag, id nr 1278608: Fra
Mr. Ingen bemærkninger, 210211 Daugård Kirke,
lokalplan

Taget til efterretning. 
 

25 - Orientering, Hedensted provsti, klimarapport
fra Favrskov

Klimarapport fra Favrskov.
Inspirationsværktøj til grøn drift.
Hvad kan vi gøre mere udover det, vi allerede har
taget handling på?

Sager:
Hedensted provsti - klima (2021 - 5338)

Bilag:
Aktdokument, klimarapport_favrskov_pr101220

Taget til efterretning. 
 

26 - Orientering, Hedensted provsti, Nyt fra
energiudvalget, Løsning fugtmåling

 

 
Taget til efterretning. 

27 - Orientering, Hedensted provsti, status på puljer Taget til efterretning. 
 



Gennemgang af status for puljerne.
Skemaer eftersendes. 

28 - Orientering, fokuspersoner

 

 

29 - Orientering, provst

 

 

30 - Evt.
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