
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 20. august 2015. Kl. 15:30
Mødested: Provstikontoret, Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden PU godkender dagsorden.

2 Provstiudvalgsmøde den 20.8.2015
Sag: Ordensregelment. (902)

Vedtagelse af ordensregelment

PU godkender og underskriver regelment.

3 Haurvig Kirke
Sag: Haurvig Kirke (767) - Haurvig Sogn

Haurvig Kirke
Indsender via regnskabsfører ekstra bilag til
brug for gennemgang/behandling af budget
2016.

Haurvig Kirke
Provstiudvalget har ved mail af 15. april 2015
ønsket belyst, forud for nærmere gennemgang
af projektet, hvor meget der forventes sparet på
varmeudgiften ved etablering af dette anlæg.
Svar herpå ses ikke at være modtaget !
Erindret herom.

Haurvig Kirke - varmeanlæg
Vurdering af energiforbrug i kirken, udarbejdet
af arkitekt Gert Madsen.

PU henstiller MR om at genoverveje det første
projekt, og indsende projektet til provstiets
gennemgang og godkendelse.

4 Varmeanlæg. Endelig budget.
Sag: Varmeanlæg Husby Kirke. (735) - Husby
Sogn

Varmeanlæg. Endelig budget.
Budgettet er øget med ca. 15.000 kr. i forhold
til oprindeligt budget.

Byggemødereferat nr. 1
Møde afholdt den 17.8.2015.

PU har besluttet, at budgetoverskridelsen skal
afholdes af frie midler.

5 Omkonvertering anlægsmidler. PU bevilger omkonvertering af overskydende
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Sag: Renovering af ligkapel i Vemb (594) -
Vemb Sogn

Omkonvertering anlægsmidler.
Menighedsrådet har i budget 2015 modtaget
150.000 kr. til køb af minilæsser.
Minilæsseren har vist sig at være lidt billigere
end 150.000 kr., og der er derfor 12.342,22 kr. i
overskud af anlægsmidlerne.
Menighedsrådet ansøger om lov til at bruge
beløbet til at betale afsluttende regning til
arkitekt Knud Fuusgaard i forbindelse med
renovering af kapellet i Vemb.

anlægsbeløb, som anført i ansøgningen.

6 Gravminder Vedersø Kirke
Sag: Gravsten, Vedersø Kirke (808) - Vedersø
Sogn

Gravminder Vedersø Kirke
Kirkeværge Eivind Jensen indsender billeder af
gravsten, som er blevet registreret af
kommunen som bevaringsværdige.

Gravminder Vedersø Kirke
Spørgsmål til kirkeværge Eivind Jensen
omkring registreringer.

Gravsten
Redegørelse fra kirkeværge Eivind Jensen
overfor provst Lone Hvejsel - november 2014.

Gravminder Vedersø Kirke
Modtaget diverse bilag fra kirkeværge Eivind
Jensen. Disse er videresendt Poul Ivan Madsen
for viderebehandling af sagen.

PU har besluttet, at Vedersø aflægges et besøg med
henblik på gennemgang af gravminderne. Besøget
aflægges af provst Poul Ivan Madsen.
OBS på fremtidig økonomi.

7 Anlægsbevilling 50.000 kr.
Sag: Tim Kirkegård, rådgivning (806) - Tim
Sogn

Anlægsbevilling 50.000 kr.
Orientering til AW Revision.

MR er i 2014 bevilget likviditetslån 50.000 kr.
til at kunne starte projektet på.
MR er i 2015 bevilget anlægsbeløb 50.000 kr.
til tilbagebetaling af likviditetslån.
Likviditetslånet er aldrig blevet udbetalt,
hvorfor anlægsbevilling i 2015 på 50.000 kr.
skal være at betragte som et almindeligt
anlægsbeløb.

Provstiet er bekendt med, at MR har afholdt
udgifter til landskabsarkitekt og arkitekt med
33.110 kr.

PU godkender anmodningen.
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8 Kirkegårdsvedtægtet Gl og Ny Sogn
Sag: Godkendelse af fælles drift af kirkegårde
Ny Sogn og Gammel Sogn. (558) - Ny Sogn

Kirkegårdsvedtægtet Gl og Ny Sogn
Nye vedtægter til gennemgang og godkendelse.

PU godkender vedtægterne.
MR skal fortsat sørge for tilretning af sognets
hjemmeside mht takster.

9 Forpagterbolig i Velling
Sag: Nedbrydning af forpagterbolig (901) -
Velling Sogn

Forpagterbolig
Velling MR ansøger om 5% midler til
nedrivning af forpagterbolig.
Pris for nedrivning af boligen forventes af blive
maks. 65.000 kr., hvilket beløb der ansøges om.

PU har bevilget Velling MR et likviditetslån på
65.000 kr. til brug for nedrivning af
forpagterboligen. Beløbet kan udbetales mod
dokumentation af udgiften.

10 Meddelelse fra Knud Erik Søgaard
Sag: Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing (714) -
Ringkøbing Sogn

Meddelelse fra Knud Erik Søgaard
Meddelelse/henvendelse til PU fra Knud Erik
Søgaard.
Bemyndigelse til at svare Knud Erik Søgaard
på det stillede spørgsmål.

PU bemyndiger provst Lone Hvejsel til at besvare
det stillede spørgsmål.

11 Ansøgning 5% midler Rindum
På lukket dagsorden

12 Kvartalsrapport 2.2015 Ringkøbing Provsti
Sag: Kvartalsrapport 2.2015 (903)

Kvartalsrapport 2.2015 Ringkøbing Provsti
Kvartalsrapporten for 2. kvartal for
provstiudvalgskassen udviser et budgetmæssigt
overskud, hvilket hovedsageligt skyldes, at
ligningsmidler fra Ringkøbing-Skjern
Kommune er modtaget for hele året, og
manglende opkrævning af stiftsbidrag for 1. og
2. kvartal.

PU godkender kvartalsrapporten.

13 Budget 2016
Sag: Budget 2016 (878)

Budget 2016
Landskirkeskat og udligningstilskud 2016
RKSK

PU har gennemgået og behandlet budgettallene for
budget 2016, og aftalt foreløbige udmeldinger til
budgetsamråd 2016.
Provsten bemyndiges til at fordele de resterende
midler mellem sognene.

14 Kursusansøgning
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På lukket dagsorden

15 Provstisekretærernes årsmøde.
Sag: Provstisekretærernes årsmøde (777)

Provstisekretærernes årsmøde.
Ansøges om dækning af deltagerbetaling 4.800
kr. og transportudgifter, herunder flybillet
Karup-Rønne og retur, og kørsel Ringkøbing-
Karup og retur.

PU godkender ansøgning.
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16 Brev til Hee menighedsråd
Sag: Hee Kirke (771) - Hee Sogn

Brev til Hee menighedsråd
Stiftet kan ikke umiddelbart godkende
ansøgning om afskærmning mellem tårnrum og
skib, og har derfor besluttet at aflægge Hee
Kirke et besøg i forbindelse med
konsulentrunden den 20. el. 21. okt. 2015.

Brev fra Hee menighedsråd
Hee MR beder Stiftet fremskynde behandling af
sagen om afskærmning i kirken.

17 Godkendelse, tyverisikring af alterbilled
Sag: Tyverisikring af alterbilled. (799) - Stadil
Sogn

Godkendelse, tyverisikring af alterbilled
Stiftsøvrigheden godkender det af FD Alarmer
udarbejdede tilbud af 18. februar 2015 med
supplerende oplysninger af 10. juni 2015,
hvormed der sker en tyveri-sikring af
altertavlen i Stadil Kirke, under forudsætning
af:
- at alarmen ikke bliver synlig fra kirkerummet,
og at det viste kontrolpanel placeres skjult i
skabet, så det ikke er synligt.
- at alarmen monteres uden nogen form for
boring eller andre indgreb i alter-tavlens gamle
træværk eller materialer
- at monteringen af anlægget sker uden nogen
form for kabelføring.

18 Godkendelse af birumsbygning
Sag: Projekt om-/tilbygning af
graverfaciliteter, herunder offentligt toilet og
kølerfacilitet til kapel. (800) - Staby Sogn

Godkendelse af birumsbygning
Stiftsøvrigheden godkender det af arkitekt
Birch & Svenning A/S udarbejdede projekt af
20. november 2014 med menighedsrådets
detailplan for disponering af bygningens om-
givelser, under forudsætning af:
- at belægningen langs hele bygningsfacaden
får den samme overflade, altså enten grus eller
chaussésten langs hele den nordlige og sydlige
facade.
- at bærmispel bliver sorten Amelancier
canadensis.
- at Nationalmuseet kontaktes mindst en måned
inden anlægsstart, med henblik på en vurdering
af behovet for en arkæologisk undersøgelse.
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19 Klage fra Jens Toft
Sag: Klage fra Jens Toft (898) - Sønder Lem
Sogn

Klage fra Jens Toft
Klage fra Jens Toft på modtaget regning for
urnenedsættelse påskelørdag.
Klagen er videresendt Poul Ivan Madsen for
besvarelse.

Afgørelse på klage.
Svar på klage fra provstevikar Poul Ivan
Madsen.

Menighedsrådet er fra provstiets side pålagt
opkrævning for lørdagshandlinger.

Høring af (Skjern) Ringkøbing Provstiudvalg
Ny klage fra Jens Toft vedrørende opkrævning
for urnenedsættelse påskelørdag - han
henholder sig til, at graveren alligevel var på
kirkekgården for at ringe til påske.

Svar på klage over provstiudvalgets afgørelse
om lørdagstakst for urnenedsættelse på
Højmark Kirkegård.

20 Klage over Ringkøbing Provstiudvalg
Sag: Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing (714) -
Ringkøbing Sogn

Klage over Ringkøbing Provstiudvalg
"Bevar Ringkøbing Bymidte" klager over
Provstiudvalgets behandling af sagen på mødet
den 24.6.2015, idet de ikke mener
Provstiudvalgt har behandlet sagen korrekt mht
flere tilkomne økonomiske faktorer. Samtidig
klages over, at Provstiudvalgsmødet blev
afholdt i det "sædvanlige" mødelokale.

Bekræftelse på modtaget klage over
Ringkøbing Provstiudvalg
"Bevar Ringkøbing Bymidte" har bedt Stiftet
suspendere provstiudvalgets afgørelse, truffet
på mødet den 24.6., inden der træffes afgørelse
i klagesagen.

Stiftsøvrigheden ser imidlertid ikke, at
provstiudvalget har truffet en ulovlig beslutning
og kan derfor ikke suspendere beslutningen.

Sagen sendes i høring hos Provstiudvalget.

Anmodning om høringssvar.
Klage over Ringkøbing Provstiudvalg. Sagen er
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sendt i høring og høringssvaret skal være Ribe
Stift i hænde senest den 1.9.2015.

Henvendelse fra Bo Christensen

Svar til Bo Christensen
Svar til Bo Christensen på dennes henvendelse
af 16.7.2015

Svar til Bo Christensen
Svar til Bo Christensen - hvem må tegne
provstiet i ferieperiode.

Henvendelse fra Bo Christensen

Svar til Bo Christensen
Bo Christensen har bedt Stiftet om aktindsigt
fsv låneansøgning på 5,5 mio og ansøgning om
låneforhøjelse med 1 mio til i alt 6,5 mio.
Stiftet meddeler Bo Christensen, at Ringkøbing
MR endnu ikke har fremsendt låneansøgning.

21 Henvendelse fra fmd Anna Grete Toft
Sag: Ansøgning om flytning af præstegård
Ulfborg (674) - Ulfborg Sogn

Henvendelse fra fmd Anna Grete Toft
Fastholder at der skal afholdes møde med PU.

Svar til fmd Anna Grete Toft
Meddelt Anna Grete Toft, at Poul Ivan Madsen
og Torben Høj på vegne provstiudvalget
fastholder, at der skal udarbejdes et mere
realistisk budget til præsteboligen, førend der
skal afholdes møde.

22 Ophævelse af Lokalplan 02.015 for et
område i Lem er endeligt vedtaget
Sag: Ophævelse af Lokalplan 02.015 for et
område i Lem er endeligt vedtaget (906) - Lem
Sogn

Ophævelse af Lokalplan 02.015 for et område i
Lem er endeligt vedtaget

23 Ophævelse af Lokalplan 02.012 for et
område i Lem er endeligt vedtaget
Sag: Ophævelse af Lokalplan 02.012 for et
område i Lem er endeligt vedtaget (907) - Lem
Sogn

Ophævelse af Lokalplan 02.012 for et område i
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Lem er endeligt vedtaget

24 Forslag til Lokalplan nr. 370 og
Kommuneplantillæg nr. 34, Søndervig
Sag: Forslag til Lokalplan 370 og forslag til
Tillæg nr. 34 for et område til centerformål i
Søndervig er foreløbig vedtaget (830)

Forslag til Lokalplan nr. 370 og
Kommuneplantillæg nr. 34, Søndervig
Supplerende høring af forslag til Lokalplan nr.
370 samt Tillæg nr. 34 for et område til
centerformål i Søndervig.
Planforslagene har tidligere været udsendt i
offentlig høring og i en supplerende offentlig
høring.
Søndervig by i dag er omfattet af Lokalplan nr.
72, hvor der er mulighed for at etablere maks.
7500 m² bruttoetageareal til butikker.
Rammen på de 7500 m² er i dag fuldt udnyttet,
hvorfor der generelt er et ønske om en højere
ramme, end den eksisterende lokalplan
muliggør.
Med planforslagene ændres byens status fra
landsby med lokalcenter til lokalcenterby med
bymidte. Det giver kommunen mulighed for, at
fastsætte en ramme på maks. 12.000 m² til
butiksformål inden for den eksisterende
bymidteafgrænsning.
Lokalplanområdet ligger i sommerhusområde
og landzone.
Planforslagene, der tidligere har været udsendt,
gav ved en fejl mulighed for, at etablere nye
helårsboliger indenfor området. Dette er dog
ikke muligt jf. Planlovens § 40, som hindrer, at
der kan etableres nye helårsboliger i et
sommerhusområde. Derfor udsendes
planforslagene i en ny supplerende høring, hvor
planforslagene ikke længere giver mulighed for
etablering af helårsboliger indenfor området.
Forslag til lokalplanen og
kommuneplantillægget er vedtaget efter
Planlovens § 24 i lov om planlægning (LBK nr.
587 af 27. maj 2013).
Lokalplanen og kommuneplantillægget kan på
nuværende tidspunkt ikke påklages. Først i
forbindelse med den endelige vedtagelse af
lokalplanen og kommuneplantillægget kan
disse påklages.

25 Konsulentrunde efterår 2015
Sag: Konsultentrunde 2015 (865)

Konsulentrunde efterår 2015
Der afholdes konsulentrunde den 20. og 21.
oktober 2015.
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