
Referat
Hedensted Provsti – Møder

PU-møde Jan 2021(rigtige) - d. 28-01-2021 kl. 13:00 til 15:00

Indeholder et eller flere lukkede dagsordenspunkter

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse, referat PU-møde 15. dec. 2020

 

Referatet af 15. december 2020 er godkendt.
 
 
 

2 - Nebsager skovkirkegård, ansøgning stiftsmidler

NBS MR søger stiftet om frigivelse af kapitaler
kr. 290.000 til anlæggelse af Nebsager
skovkirkegård. 

Sager:
Nebsager - Skovkirkegård (2018 - 4960)

Bilag:
Re Udbetaling af stiftsmidler

PU videresender ansøgningen til stiftet med
anbefaling.

3 - NBS, Nebsager, fjernvarme præstegård +
konfirmationsbygning

NBS MR har forespurgt telefonisk vedr. fjernvarme i
Nebsager præstegård og konfirmationsbygning. 

Menighedsrådet bedes drøfte sagen på et møde.
Provstiudvalget kan behandle en evt. ansøgning d.
24. februar 2021.

4 - Tørring-Hammer, ansøgning, kirkeklokke
Hammer kirke, anlægspuljen

Tørring-Hammer MR søger om kr. 35.000 incl. moms
af anlægspuljen, til ny ringemaskine, da motoren til
kirkeklokken ved Hammer kirke er brændt sammen. 
Da det ikke længere er muligt at få reservedele, har
MR fået et tilbud fra Thubalka på en ringemaskine til
kr. 31.875 incl. moms, hertil kommer udgifter til El-
installatør.

Godkendt og bevilliget kr. 35.000 incl. moms af 5%-
puljen.
Hanne-Birgitte Kristiansen forlod mødet.



Sager:
Tørring-Hammer - kirkeklokke, Hammer (2021 -
1326)

Bilag:
Ansøgning til anlægspuljen vedr. motor og styring til
kirkeklokken ved Hammer Kirke, VS: Hammer kirke -
Tilbud på ringemaskine, 20210106122026428,
ATT00001

5 - Tørring-Hammer, ansøgning budgetforhøjelse,
bjælkeender

Tørring-Hammer MR søger om kr. 72.000 incl. moms
fra 5%-puljen til at dække budgetforhøjelsen vedr.
projektet: bjælkeender, Tørring kirke.
 
Alle beløb er incl. moms
Kr. 631.250 budget godkendt af PU d. 29.10.2020
Kr.   21.625 budget godkendt af PU d. 15.12.2020
Kr. 652.875 tidligere godkendt budget
Kr.   72.000 MR søger om budgetforhøjelse fra 55-plj
Kr. 724.875 endelige budget 

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

Bilag:
Fwd Orientering om bjælkeender til stiftet, 2021-01-
21_Budget e er åbning af dæk over hvælv_sag 2349,
ATT00001, 2349_Tørring kirke_Bjælkeender,
orientering, ATT00002

Forhøjelse af budgettet er godkendt.
Provstiudvalget har bevilliget yderligere kr. 72.000
incl. moms af anlægspuljen.
Projekt og revideret budget sendes til stiftet med
anmodning om Stiftsøvrighedens godkendelse.
Hanne-Birgitte Kristiansen forlod mødet. 

6 - Uldum-Langskov, Langskov kirke, varmesystem

Uldum-Langskov MR har henvendt sig vedr. nyt
varmesystem i Langskov kirke. 

Menighedsrådet og Linjen bedes hurtigst muligt
hjemtage tilbud på rørovnene og MR skal herefter
fremsende tilbuddene til provstiudvalget, som vil
hastebehandle sagen. 

7 - Hedensted provsti, sognemedhjælper UL-HH-ÅL 
Lukket punkt

Provstiudvalget bedes vurdere ønske om
sognemedhjælper (15 timer) til Uldum-Langskov,
Hornborg-Hvirring og Åle-Linnerup. 

 

8 - Orientering, As kirke, forslag til lokalplan,
Palsgaard Industri

Kgl. bygningsinspektør har behandlet planforslaget

 



vedr. Palsgaard Industri.
Der er nu udført et antal visualiseringer, hvoraf
det fremgår, at beplantnings-bæltet, som er
etableret nord for industriområdet, vil skærme for
det meste af det påtænkte nybyggeri, set fra As
Kirkes område.
Kgl. bygningsinspektør vurderer, at forstyrrelsen af
As Kirkes omgivelser vil blive berørt i så ringe
omfang, at der ikke kan anbefales indsigelse til
planen.
Stiftet har således ingen bemærkninger til
planforslaget. 

Sager:
Hedensted Kommune - høring - miljøscreening -
lokalplan 1132 med tilhørende kommuneplantillæg
nr. 13 (2020 - 25911)

Bilag:
Aktdokument, Til Hedensted Kommune vedr. forslag
til lokalplan 1132 og kommuneplantillæg nr. 13,
Palsgaard Industri, 210108 As Kirke, forslag til
lokalplan mv. for Palsgaard, Message

9 - Orientering, Bjerre kirke, aflastningsklokke,
A.P.Møller fond

Viborg stift har fremsendt orienteringsbrev om
bevilling fra A.P.Møller fonden med tilsagn om støtte
kr. 1.900.000 til aflastningsklokker.
I Hedensted provsti vedrører det Bjerre kirke, hvor
MR har søgt om kr. 193.200. Da bevillingen ikke fuldt
ud dækker det ansøgte, er det aftalt med fonden, at
sognet får 96% af det ansøgte beløb afrundet til
nærmeste hele tusinde kr. Bjerre kirke tildeles
således ca. kr. 185.000.
Stiftet har oplyst menighedsrådet om, at alle
godkendelse er givet, så arbejdet kan gå i gang.

Sager:
AFLASTNINGSKLOKKER - Afventende klokkesager til
ansøgning hos Den A. P. Møllerske Støttefond -
Sommer 2018/2019 (2018 - 1377)

Bilag:
Aktdokument, A. P. Møllerfonden med tilsagn om
støtte kr. 1.900.000,00 til aflastningsklokker,
Ansøgning om støtte til aflastningsklokker

 

10 - Orientering, Hedensted-St.Dalby,
udviklingsprojekt St. Dalby

 



Stiftet har sendt udviklingsprojekt for St. Dalby kirkes
omgivelser til orientering for PU.
Projektet består af et ønske om udstykning af
nabogrunden til kirken til en række lejeboliger.
Sagen er sendt til Kgl. bygningsinspektør og
kirkegårdskonsulenten. Kgl. bygningsinspektør kan
ikke umiddelbart anbefale en udstykning af marken
syd for St. Dalby kirke, men deltager meget gerne i
en drøftelse af, hvilke restriktioner området kan
pålægges.
Samtidig påpeges, at det bedste ville være, hvis
boligerne bygges længst mod øst og resten af
marken forbliver et åbent fællesareal.

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

Bilag:
Aktdokument, Til St. Dalby Mr., kgl.
bygningsinspektør og kirkegårdskonsulenten med
anmodning om en udtalelse vedr. byggesag ved St.
Dalby Kirke, Aktbilag, id nr 1227021: Fra Ideal
Ejendomme APS vedr. Byggesag ved Store Dalby
Kirke, 8722 Hedensted

11 - Orientering, Sindbjerg kirke, rep. af
våbenhusdør

Til PU's orientering har Linjen sendt brev, beskrivelse
og måloptegninger til snedker Jens Post Jacobsen
vedr. reparation af våbenhusdør, Sindbjerg kirke. MR
ønsker et realistisk overslag over arbejdet inden, det
kan iværksættes. MR og arkitekt afventer overslag. 

Sager:
Sindbjerg - våbenhusdør (2021 - 1435)

Bilag:
Sindbjerg kirke - reparation af våbenhusdør., 2021-
01-12_Sindbjerg kirke - reparation af våbenhus dør.,
Sindbjerg kirkedør - opmåling

 

12 - Orientering, Øster Snede, godkendelse, tag på
våbenhus

Stiftsøvrigheden har godkendt projektet vedr.
udskiftning af taget på Øster Snede Kirkes våbenhus. 

Sager:

 



Øster Snede - våbenhusets tag (2020 - 17919)

Bilag:
Aktdokument, Til Øster Snede Mr. vedr. godkendelse
af udskiftning af tag, Øster Snede nyt tag på
våbenhus 2021, 201209 Øster Snede Kirke,
våbenhusets tag

13 - Orientering, Hedensted Provsti, status puljer
2021

Gennemgang af status for puljerne.
Skemaerne eftersendes. 

 

14 - Orientering, fokuspersoner

 

 

15 - Orientering, provst

 
 

 Budgetsamrådet flyttes til d. 9. september 2021 kl.
19.00
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Hanne-Birgitte Beyer Kristiansen
(Hedensted Provsti)

Verner Rud Nielsen (Hedensted
Provstiudvalg)

Jette Claudi Heller Henrik Birch Rasmussen

Henning Nielsen (Hedensted
Provstiudvalg)

Hans Ulrik Dige

Niels Otto Dalsgaard (Hedensted
Provstiudvalg)
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