
Referat
Hedensted Provsti – Møder

PU-møde 27. maj 2021 - d. 27-05-2021 kl. 13:00 til 16:00

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, 20. april 2021

 

Referatet fra mødet d. 20. april 2021 blev godkendt.
 

2 - Hedensted provsti, PUK, 1. kvartalsrapport 2021

2021.31.03 - 1. kvartalsrapport til godkendelse og
2021.31.03 - Budget,formål til gennemgang 

Sager:
Hedensted provsti - regnskab 2021 (2021 - 15548)

Bilag:
Aktdokument, 2021.03.31. Kvartalsrapport,
Hedensted Provsti (1.Kv), 2021.03.31 Budget, formål
(1kv.)

PUK Kvartalsrapporten, 1. kv. 2021 blev godkendt og
sendes i stiftet. 

3 - Hedensted provsti, PUK, oprettelse af pulje til
syn

Oprettelse af pulje til syn
Drøftelse og beslutning om evt. pulje til syn.
Hvis der ønskes en pulje til syn, skal det vedtages i de
enkelte menighedsråd.
Forslag: Forslaget fremlægges på budgetsamråd
2021.
Udsendes herefter til menighedsrådene til
beslutning.
Hvis menighedsrådene ønsker det, oprettes puljen
fra budget 2023. 

Provstiudvalget har godkendt oprettelse af pulje til
syn fra 2023. 

4 - Hedensted provsti, PU-valg 2022, planlægning

Planlægning af kommende valg til PU og stiftsråd.

Provstiudvalget besluttede dato og sted for
provstiudvalgs-valget 2021:
 



Dato og sted.
 
Offentligt møde afholdes mellem 16. august og 5.
september 2021.
Forslag 1. eller 2. september 2021
Sted: Hedensted kirkecenter (lokaler er
forhåndsreserveret).

Sager:
KM til Landsforeningen af Menighedsråd - valg til
provstiudvalg og stiftsråd - 2021 (2021 - 5502)

Bilag:
Aktdokument, Udkast til bekendtgørelse om valg af
medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd (opdateret
til valg 2021), Gældende bekendtgørelse

Dato: 1. september 2021 kl. 19.00
Sted: Hedensted  kirkecenter, Hedensted

5 - Barrit, ansøgning, dækning af uforudsete
udgifter, 5%-midler

Barrit mr søger om kr. 66.867 inkl. moms af 5%-
midlerne til at dække følgende uforudsete udgifter.
Kr. 10.066 - rep. af luft til vand-anlæg, kirkehuset
Kr.   8.299 - Batteridrevet plæneklipper (på
foranledning af Ole Daugaard)
Kr. 15.160 - udskiftning af printkort i automatisk
ringeanlæg
Kr. 13.342 - stillingsannonce vedr. ny graver
Kr. 20.000 - Barrit vandværk (forlig/tvist)
Kr. 66.867 - I alt
 
Herudover søger mr om kr. 78.644 inkl. moms af 5%-
midlerne pga. øgede lønudgifter til
gravermedhjælperne. De har kun været vinterfyret i
2 mdr., for at støtte den nye graver de første 3 mdr.
 
I alt søger Barrit mr om:
Kr.  66.867
Kr.  78.644
Kr. 145.511 inkl. moms af 5%-midlerne

Sager:
Barrit - uforudsete udgifter (2021 - 14702)

Bilag:
Aktdokument, Bilag Barrit, 2021 1 måneds løn graver
medhjælpere

Provstiudvalget har bevilliget kr. 66.286 inkl.
moms af 5%-midlerne til diverse uforudsete udgifter.
De kr. 78.644 inkl. moms, som er søgt til øgede
lønudgifter af 5%-midlerne, skal mr i første omgang
selv dække. Beløbet vil dog kunne komme til
udbetaling, hvis det er helt nødvendigt pga.
likviditet.

6 - Glud, ansøgning, historisk kirkegårdsvandring,
KG-plj og KL-plj

Provstiudvalget har bevilliget max. kr. 40.300 af
kirkegårdspuljen til renovering af gravsted.
Ift. udgifter til selve arrangementet, tryksager



Glud mr søger om kr. 40.300 inkl. moms
af kirkegårdspuljen til renovering af gravstedet og kr.
14.500 inkl. moms af kirkelivspuljen til historisk
kirkegårdsvandring med genindvielse af Glud
familiens gravsted.
 
Hovedindholdet til rundvisningen er:
Musikoplæg, historisk oplæg, kirkegårdens udvikling,
børnekor
 
Renoveringen af gravstedet omfatter:
Rydning af beplantning, etablering af bunddække
samt blomsterbede omkring mindestene. Opretning
og sikring af 3 skæve mindesten. Renovering af
gravstens inskriptioner.

Sager:
Glud - mindesten - KG-arrangement (2021 - 12371)
Glud - mindesten - KG-arrangement (2021 - 12371)

Bilag:
Aktdokument, Projektansøgning til Provstiet -
Historisk kirkegårdsvandring med genindvielse af
Familigravstedet Glud, Aktdokument, Gravsted for
Glud-slægten

mv. bedes menighedsrådet selv finde midlerne.
 
Ulrik Dige forlod mødet.

7 - Glud, Sognehus, produktbeskrivelse, budget,
mr's kommentarer

Gluds mr har fremsendt deres kommentarer til
projektbeskrivelsen og budgetoverslag fra Linjen
vedr. nyindretning af sognelokaler i Glud.
Gluds mr konkluderer:

Det skitserede mødelokale kan fint
anvendes til nyt præstesekretærkontor
Mr er tilfredse med det skitserede
køkken, dog foreslås det, at et af
skabene kan aflåses, så
rengøringsmidlerne kan opbevares
forsvarligt.
Mr er tilfreds med det skitserede toilet.
Det skitserede ift. konfirmandstuen. Mr
er enige i forslaget ift. at få et eller to
nye vinduer mod nord, men er dog i
tvivl om højdeplaceringen af
vinduerne. Mr ønsker ikke frit udsyn
ind fra nordsiden. Yderligere ser MR et
behov for at få opgraderet lokalet med
bl.a AV-tavle. Således kan nuværende
lydanlæg fjernes og der kan frigøres
plads til opbevaringsskabe.
Det skitserede depotrum er gentænkt

Provstiudvalget er indstillet på at finde midler, så
projektet kan gennemføres.
Linjen udarbejder tegninger og laver et nyt
budgetoverslag, som menighedsrådet efterfølgende
indsender til provstiudvalget til godkendelse.
 
Ulrik Dige forlod mødet 



af mr
- nuværende garderobehylde fjerdes, der
opsættes garderobeløsning på væggen.
- der indsættes et højt skab med hylder og
bøjlestang på væg mod
præstesekretær/mødelokale til opbevaring af
materialer og tøj.
- på graverkontoret er der plads til at opsætte
ekstra garderobeplads

Foyer bibeholdes med nuværende
indretning.

 
Det undgås hermed at inddrage garagen samt
bygning af ny garage, og hermed reducere
omkostningerne betydeligt.
 
Linjens budgetoverslag for projektet lyder på:
kr. 651.250 inkl. moms, ombygning af sognelokaler
kr. 275.000 inkl. moms, ny garage
kr. 926.250 inkl. moms, i alt
 
 

Sager:
Glud - sognehus (2021 - 5322)
Glud - sognehus (2021 - 5322)

Bilag:
Aktdokument, 2565_Glud
præstegård_projektbeskrivelse, 2565_Glud
præstegård_økonomisk overslag, Aktdokument,
Bemærkninger til projektbeskrivelse Glud
Præstegård

8 - Hedensted-St.Dalby, ansøgning,
gulvvaskemaskine, 5%-midler

Hedensted-St.Dalby mr søger om kr. 29.992,50 inkl.
moms af 5%-midlerne til indkøb af
gulvvaskemaskine til kirkecenteret.
Den eksisterende maskine, som bruges i kirken, er
for tung og egner sig ikke til linoleumsgulv.

Sager:
Hedensted-St.Dalby - Gulvvaskemaskine (2021 -
14560)

Bilag:
Aktdokument, Ans. PU 120521, Tilbud_12477
(Hedensted Kirkecenter)

Provstiudvalget har bevilliget kr. 29.992,50 inkl.
moms af 5%-midlerne.
 
Niels Otto Dalsgaard forlod mødet.



9 - NBS, Nebsager skovkirkegård, tilrettet budget

NBS mr har fremsendt tilrettede priser på Nebsager
skovkirkegård.
 
Skovkirkegårds-projektet har været i udbud og
blandt andet. pga. materialestigningen er priserne
blevet forhøjet med
Kr. 87.624 ekskl. moms
Kr 98.577 inkl. moms
 
Mr beder PU tage stilling til dette.

Sager:
Nebsager - Skovkirkegård (2018 - 4960)

Bilag:
Aktdokument, 20210517051410_001

Bevillingen forøges med kr. 40.000.

Den samlede udgift forventes ikke at overstige det,
af provstiudvalget, afsatte beløb, da momsprocenten
formodes at kompensere for beløbet.

 

10 - NBS, Stenderup,ansøgning,kirkedør,5%-midler

NBS mr søger om kr. 63.200 inkl. moms af 5%-
midlerne til reparation af dør til Stenderup kirke.
 
Vedhæftet er Linjens projektbeskrivelse samt
budgetoverslag.
Linjen anbefaler, døren repareres, da den er i rimelig
god stand, men dog dårligt vedligeholdt.
Udbedringen af døren vil omfatte udtagning af dør
og karm med fjernelse af de gamle karmankre.
Herefter skal døren slibes og males i en grålig farve
med udgangspunkt i den indvendige våbenhusdør.
De rustne ankre bør hugges ud og fjernes af en
murer. Lidt af murværket bør ommures med
genanvendelse af de gamle sten og pudskanten
rundt om døren skal fornys.
 
Bemærk at der er fejl i budgetoverslaget i filen
sammen med projektbeskrivelsen. Så kig på
overslaget fra d. 15. april 2021.
 

Sager:
Stenderup - våbenhusdør. (2021 - 11519)
Stenderup - våbenhusdør. (2021 - 11519)

Bilag:
Aktdokument, Stenderup kirke_skønnet
overslag_2021-04-15sag 2559, Stenderup kirke dør i
våbenhus tømmer, Aktdokument, 2559 Stenderup
dør tilbud, Stenderup kirke_skønnet overslag_2021-
04-14sag 2559, 2021-03-19_Stenderup kirke -

Provstiudvalget har bevilliget kr. 63.200 inkl. moms
af 5%-midlerne. 



reparation af våbenhus dør.

11 - Vrigsted, forsatsruder i kirken

Vrigsted mr beder PU om at vende problemstillingen
vedr. forsatsruder i Vrigsted Kirke.
Kirkens jernvinduer i mosaik, er utætte og
giver gener med træk og kuldenedslag.
Vindueskarmene er pudset til jævne flader,
så montering skulle være muligt.
Det drejer sig om seks ruder.
Forsatsruder vil også kunne bidrage til et lavere
varmeforbrug, der ligger på ca. kr. 55.000 årligt.

Sager:
Vrigsted - forsatsruder (2021 - 15539)
Vrigsted - forsatsruder (2021 - 15539)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument,
Hedenstedprovsti_bygninger_energi_008

Punktet blev udskudt til august-mødet. 

12 - Ølsted præstebolig, synsprotokol

Provstiudvalget skal forholde sig til de mange tiltag,
der skal udbedres for at klargøre præsteboligen til
indflytning 

Sager:
Ølsted - Syn 2021 (2021 - 13109)

Bilag:
Aktdokument, Fraflytningssyn Ølsted præstegård
april 2021

Udskudt til senere møde.

13 - Ølsted, ansøgning, omlægning af skråninger,
kirkegårdspuljen

Ølsted mr søger om kr. 21.000 inkl. moms af
kirkegårdspuljen til omlægning af skråningerne og
fortsættelse med etape 2, med plantning af efeu på
skråningerne langs kirkens sydside. Beskrivelse fra
ansøgning for etape 1 er også vedhæftet som bilag.
 
Udgift for etape 2:
kr.   2.000 nedvisning af græs/ukrudt
kr.   6.500 kokosmåtte/-rulle
kr. 12.500 vedbend/efeu, planter 1200 stk.
kr. 21.000 udgift for etape 2 inkl. moms

Provstiudvalget har bevilliget kr. 21.000 inkl. moms
af kirkegårdspuljen. 



Sager:
Ølsted - kirkegård (2021 - 5490)

Bilag:
Aktdokument, K-gård Øl E2 maj21 c, K-gård E2 Øl
maj21 b, K-gård E2 Øl maj21 a

14 - Ølsted, præstebolig, leje

Ølsted mr har fået en henvendelse fra en familie, der
ønsker at leje Ølsted præstebolig i en periode fra
midt juli til oktober 2021.
Yderligere har en anden familie henvendt sig vedr.
leje af Ølsted præstebolig frem til 1. maj 2022. Mr
gør dog opmærksom på, at de påtænker ansættelse
af ny præst pr. 1. feb. 2022, hvortil præsteboligen
skal være til rådighed.
 

Sager:
Ølsted - præstegård (2021 - 14230)
Ølsted - præstegård (2021 - 14230)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument

Provstiudvalget har besluttet at leje boligen ud til 1.
lejeinteresserede.
Lejer har imidlertid fundet anden bolig.

15 - Dansk Klokkemuseum, ansøgning, løbende
bidrag

Dansk klokkemuseum i Over Lerte søger Hedensted
provsti om fondsmidler i form af løbende bidrag til
opretholdelse af driften af klokkemuseet.
Museet har indtil 2021 fået økonomisk hjælp til
driften fra Haderslev kommune, men det ophører
ved årets udgang.
Museet søger også de øvrige provstier i Haderslev
stift.
Som bilag er vedhæftet museets regnskab2020,
budget 2021 og budget 2022.
 

Sager:
Fra Dansk Klokkemuseum - ansøgning (2021 - 15425)

Bilag:
Aktdokument, Dk Klokkemuseum, Budget2021 og
2022 regnskab2020, Til provstiudvalgene i Haderslev
stift, Liste bestyrelsesmedlemmer 2021

Provstiudvalget har bevilliget kr. 5.000 inkl. moms af
PUK  til Klokkemuseets drift i 2021.

16 - O-pkt, AKJ, Juelsminde, miljøscreening, Taget til efterretning. 



Svanedamskvarteret

Stiftet har, til orientering, fremsendt svar til
Hedensted Kommune vedr- høring af miljøscreening
for Svanedamskvarteret i Juelsminde.
Kgl. bygningsinspektør vurderer, at planen ikke vil
medføre ændringer for Juelsminde Kirkes
omgivelser, og Stiftsøvrigheden har derfor ingen
bemærkninger til miljøscreeningen.

Sager:
Hedensted Kommune - miljøscreening af LP 1154 for
Svanedamskvarteret i Juelsminde (2021 - 10758)

Bilag:
Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr.
miljøscreening af LP 1154 for Svanedamskvateret i
Juelsminde, 210412 Juelsminde Kirke, miljøscreening
af lokalplan

17 - O-pkt, Hed-St.Dalby, miljøscreening,
boligområde øst for Constantiavej

Stiftsøvrigheden vurderer, at projektet vedr.
udlægning af boligområde øst for Constantiavej ikke
berører St. Dalby Kirkes landskabelige eller kirkelige
interesser, og har derfor ikke bemærkninger til
projektet.

Sager:
Hedensted Kommune - høring - Miljøscreening af
lokalplan 1141 og kommuneplantillæg 21 (2021 -
13854)

Bilag:
Aktdokument, Brev fra kommunen Miljøscreening af
lp 1141 og kp, Miljøscreening LP 1141_udkast,
Kommuneplantillæg nr. 21 Intern høring

Taget til efterretning. 
 

18 - O-pkt. Hedensted-St.Dalby, ny vej øst om
Hedensted

Stiftet har fremsendt en orientering om
feltundersøgelse, der skal afdække
miljøkonsekvenserne for en ny vej øst om
Hedensted.
Undersøgelsen vil foregå i det åbne land, typisk på
hverdage inden for normal arbejdstid, hvor biologen
bevæger sig rundt til fods, og sætter afmærkninger
op. I enkelte tilfælde foregår undersøgelserne i
skumringsperioden eller i nattetimerne.

Taget til efterretning. 
 



Sager:
Hedensted Kommune - forslag til lokalplan 1128 og
kommuneplantillæg 9 - omfartsvej øst om
Hedensted (2018 - 1412)

Bilag:
Aktdokument, Message, Undersøgelseskorridor -
Feltundersøgelse

19 - O-pkt. Hedensted-St.Dalby, udviklingsprojekt
for Dalbyvej 56, Hedensted

Til orientering har Stiftet fremsendt svarskrivelse til
Idealejendomme vedr. byggeplaner ved St. Dalby
kirke.
Stiftsøvrigheden kan ikke anbefale bebyggelse og
udstykning syd for kirken.
En bebyggelse øst for kirken vil muligvis kunne
accepteres, men Stiftsøvrigheden kan tilslutte sig
konsulenternes og mr's bemærkninger om, at evt.
bebyggelse kræver en omhyggelig tilpasning til
placeringen i kirkens næromgivelser, både
bygningsmæssigt, beplantningsmæssigt, passende
afstand til kirkegårdsdiget samt til det eksisterende
byggeri, så landsbypræget bevares.

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

Bilag:
Aktdokument, Til Ideal Ejendomme ApS vedr.
udviklingsprojekt for Dalbyvej 56, Hedensted,
210119 Store Dalby Kirke, udviklingsprojekt, St Dalby
kirke udstykning, Svar til stift. Byggeri ved St.Dalby
kirke., Store Dalby Kirke - Kirkeomgivelser og
fredning

Taget til efterretning. 
 

20 - O-pkt, Løsning gl. kirke, fugtmålinger, Linjen

Linjen har fremsendt datalogger målinger for april og
maj vedr. Løsning gl. kirke.
Luftfugtigheden ligger højt, da temperaturen i kirken
er meget lav.
Hvis kirken blev opvarmet fra 5 gr. til 18 gr C ville
luftfugtigheden falde til under 50% RF.
Ifølge cirkulæret bør luftfugtigheden ligge ml 50-80%
RF. Det kan kun lade sig gøre ved at hæve
temperaturen eller opsætte affugter.
Det blev aftalt, at graveren sætter en varmeblæser

Provstiudvalget sørger for, at graver får en
elektronisk vejrstation.



op til at udtørre stedet.

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

Bilag:
Aktdokument, Løsning kirke - 02-03-2021 - 27-04-
2021

21 - O-pkt, NBS,Nebsager præstegård,
fugtproblemer, kælder

Bygningskonsulent, Klaus Kaack Andersen har
fremsendt notat vedr. skimmelangreb i Nebsager
præstegårds kælder.
I notatet fremgår det, at angrebene kan holdes nede
ved hyppige behandlinger  med Rodalon indvendig
kombineret med efterfølgende afvaskninger og
aftørringer.
En mere effektiv udbedring og behandling vil være at
afhugge den indvendige pudslag i hjørnet i højde
med terrænet udvendig og efterfølgende pudse
væggen med en cementbaseret mørtel til
vandtætning og efterfølgende male
kælderydervæggen med en skimmelhindrende
maling.
Der er igangsat løsning med afhugning af puds.
 

Sager:
Nebsager-Bjerre-Stenderup - præstegårdskælder
(2020 - 17211)

Bilag:
Aktdokument, Notat Nebsager præstegård 2021.5.3

Taget til efterretning. 
 

22 - O-pkt, Uldum, rådhusparken

Stiftet orienterer om, at der holdes
forhandlingsmøde med Hedensted kommune d. 1.
juni 2021 kl. 11-12.30 vedr. veto mod lokalplan 1146
- rådhusparken i Uldum.
Forud for mødet afholdes et formøde ved Uldum
kirke kl .9.30.
Kontorchef Lars Chr. Kjærgaard og stiftsfuldmægtig
Anne-Mette Ladekær deltager i mødet fra stiftet.

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

Taget til efterretning. 
 



Bilag:
Aktdokument, Til Uldum-Langskov Sognes Mr. og kgl.
bygningsinspektør vedr. forhandlingsmøde den 1.
juni 2021 med Hedensted Kommune, Aktbilag, id nr
1377061: Fra Hedensted Kommune vedr.
Forhandlingsmøde for veto imod Forslag til lokalplan
1146 - Rådhusparken i Uldum

23 - O-pkt, Øster Snede, stiftets notat vedr.
kvadresten og revner i portal

Stiftet har fremsendt notat fra møde vedr.
konsulentrunde, Øster Snede kirke.
Belægninger på kvadresten
Belægningerne er en form for lav og konsulenterne
vurderede at mr ikke skal foretage nogen
behandling.
Udbedring af revner i indgangsportalen mellem p-
plads og kirkegård
Til forhindring af yderligere revnedannelser mv.,
anbefaler konsulenterne, at mr engagerer en
kirkekyndig arkitekt, som kan forestå en nærmere
undersøgelse af årsagerne til de konstaterede skader
samt kan udarbejde forslag til udbedring.

Sager:
Øster Snede - Belægninger på kvadresten (2019 -
13365)

Bilag:
Aktdokument, Til Øster Snede Mr. m.fl. vedr. notat
om møde 27.4.2021

Taget til efterretning. 
 

24 - O-pkt, Hedensted provsti, status på puljer

 

Taget til efterretning. 
 

25 - O-pkt, orientering - Fokuspersoner

 

 

26 - O-pkt, orientering - provst

 

 

27 - Evt.

 

Følgende datoer er besluttet vedr.
provstiudvalgsmøder sidste halvår af 2021.
 



26. august kl. 13-16
30. september kl. 13-16
28. oktober kl. 13-16
25. november kl. 13-16
14. december kl. 13-16
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Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen
(Hedensted Provsti)

Verner Rud Nielsen (Hedensted
Provstiudvalg)

Jette Claudi Heller Henning Nielsen (Hedensted
Provstiudvalg)

Henrik Birch Rasmussen Niels Otto Dalsgaard (Hedensted
Provstiudvalg)

Hans Ulrik Dige
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