
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 10. december 2015. Kl. 17.00
Mødested: Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden PU godkender dagsorden.

2 Vedtagelse af ordensregelment
Sag: Ordensregelment. (902)

Vedtagelse af ordensregelment

PU godkender og underskriver ordensregelment.

3 Kirkepladsen 1, Ringkøbing - ansøgning om
byggelån II
Sag: Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing (714) -
Ringkøbing Sogn
Der er kommet nye oplysninger om, at
graverfaciliteterne ved Ringkøbing Kirkegård
er for små i forhold til de mange ansatte.

Kirkegårdens personale har ønske om,
fremadrettet at kunne benytte faciliteterne, hvor
provstiet idag har til huse.

I modsat fald, vil der komme et anlægsønske
fra kirkegården allerede på næste budget til
udvidelse af graverfaciliteterne.

Kirkepladsen 1, Ringkøbing - ansøgning om
byggelån II
Denne er vedhæftet opgørelse med korrekt
index-regulering.

Reduceret udgave af kirkehus - nye tegninger.
Nye tegninger på reduceret kirkehus - kælderen
udgår.

Udtalelse: Ringkøbing ny kirkehus.
Udtalelse fra bygningssagkyndig Jesper
Sottrup-Jensen.

Henvendelse fra Lars Hansson

Rev. tegninger
Nu med plads til provstiet.

Besvarelse af skrivelse fra bygningssagkyndig.

Hans-Ole Jessen deltager ikke i behandlingen af
dette punkt.

1) Ansøgning om låneforhøjelse med 1 mio. kr. til
7.5 mio. kr.
PU bevilger ansøgning om forhøjelse af stiftslånet
med 1 mio kr.
Det samlede PU anmoder om at få ført til referat, at
der IKKE vil kunne bevilges yderligere
anlægsmidler, og at budgetterne skal overholdes.
Eventuelle overskridelser
 skal findes i eget budget.

2)Ansøgning for tilladelse til igangsætning af
byggeri.
PU bevilger ansøgning om tilladelse til
igangsætning af byggeri.
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Mødepunkt Beslutning

MR  besvarelse af skrivelse fra
bygningssagkyndig.

Bilag skrivelse dateret 30.11.2015
Bilag til skrivelse af 30.11.2015 fra Ringkøbing
MR.

Rev. tegninger
Nu med forgang v/provstiets kontorer.

4 Svar på forespørgsel fra Provstiet.
Sag: Køleanlæg (925) - Ulfborg Sogn

Svar på forespørgsel fra Provstiet.
Bedemand Peder Veigaard oplyser, at der i
gennemsnit årligt opbevares mellem 20-25
kister i sygehuskapellet i Holstebro.

Kisterne kommer fra følgende sogne: Ulfborg,
Staby, Husby, Sdr. Nissum, Thorsminde,
Vemb, Tim og Stadil.

(Vemb har etableret køl, og Staby arbejder mod
etablering af køl)

PU har besluttet, at sagen kræver yderligere
overvejelser.

5 Velling Kirkegård
Sag: Område for fællesgrav (932) - Velling
Sogn

Velling Kirkegård
Kirkegårdskonsulent Mette Fauerskov udtaler,
at menighedsrådets placering af et område med
gravpladser med liggende gravminder i græs er
velvalgt og kan anbefales godkendt.

For at opnå sammenhæng og skabe identitet for
gravstedsområdet, er det en forudsætning for
anbefalingen, at der etableres en hæk omkring
området.

Det kan ikke anbefales, at der gives mulighed
for 4 urner ved hver sten, idet der på en
mindesten på 40x60 cm ikke er plads til fire
navne.

PU tiltræder kirkegårdskonsulentens udtalelse og
anbefaler pladsen etableret som skitseret, og med
kirkegårdskonsulentens forbehold.
Etableringen skal ske for menigsrådets egne midler.

6 Aflysning af gudstjeneste 2. juledag 2015
Sag: Linnebjerg, Vivian (570) - Velling Sogn

Aflysning af gudstjeneste 2. juledag 2015
Velling MR ansøger om fritagelse til at holde
gudstjeneste 2. juledag 2015.

Der afholdes gudstjeneste juleaften, 1. juledag
og søndag den 27. december 2015.

PU imødekommer menighedsrådets ansøgning, og
anbefaler, at der henvises til nabosognene.
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Mødepunkt Beslutning

7 Godkendelse af regnskab og protokol 2014
III
Sag: Regnskab 2014 (873)

Godkendelse af regnskab og protokol 2014 III
Gentagelse af punktet fra PU-møde den 21.10.
og 25.11.2015.

Dagens behandling omfatter alene protokoller
modtaget fra den 23.11.2015 og frem til dags
dato.

PU har modtaget de sidste protokoller. og PU har
behandlet disse.

Der udarbejdes svar til de respektive menighedsråd
omkring godkendelse af regnskaber,
revisionsprotokoller og menighedsrådenes
behandling af protokollerne.
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Orientering

8 Kvittering til menighedsråd og provstiudvalg
Sag: Haurvig Kirke (767) - Haurvig Sogn

Kvittering til menighedsråd og provstiudvalg
Kvittering for modtaget projekt.

9 Kvittering til menighedsråd og provstiudvalg
Sag: Tim Kirkegård, rådgivning (806) - Tim
Sogn

Kvittering til menighedsråd og provstiudvalg
Ribe Stift kvitterer for sagens modtagelse.

10 Erindring fra Peder Susgaard (til Stiftet)
Sag: Hee Kirke (771) - Hee Sogn

Orientering fra Knud Fuusgaard
Arkitekt Knud Fuusgaard meddeler, at sagen
ligger hos ham og afventer afklaring omkring
glas og håndtering heraf.

Erindring fra Peder Susgaard (til Stiftet)
Fmd. for MR rykker Stiftet for tilbagemelding
på sagens status.

Referat Konsulentrunde efterår 2015 Hee
Referat fra konsulentrunde den 21.10.2015.

11 Referat Konsulentrunde efterår 2015
Madum
Sag: Kirketårn - afskallet kalk (918) - Madum
Sogn

Referat Konsulentrunde efterår 2015 Madum
Referat fra afholdt konsulentrunde den
21.10.2015.
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