
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 25. november 2015. Kl. 15.30
Mødested: Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden PU godkender dagsorden.

2 Vedtagelse af ordensregelment
Sag: Ordensregelment. (902)

Vedtagelse af ordensregelment
Møde den 25.11.2015.

PU godkender og underskriver ordensregelment.

3 PU-møder 2016
Sag: PU-møder 2016 (936)

PU-møder 2016
Forslag til mødedatoer i 2016.

PU godkender forslag til mødedatoer.

4 Ansøgning 5% midler No MR
Sag: No kirke (835) - No Sogn

Ansøgning 5% midler No MR
Ansøgning om 5% midler til dækning af
udgifter ved oprydning og efterisolering på
kirkens loft. Ifølge tilbud fra tømrer 31.705 kr.

PU godkender ansøgning om udbetaling af 5%
midler. Beløbet kan udbetales mod dokumentation
af udgiften.

5 Køleanlæg
Sag: Køleanlæg (925) - Ulfborg Sogn

Køleanlæg
Har ringet til Sygehuset i Holstebro og talt med
adm.medarbejder.
Vedkommende har ikke noget kendskab til, at
kapellet ved sygehuset er varslet lukket i nær
fremtid.

PU har besluttet at kontakte den lokale bedemand
med en forespørgsel om, hvor mange kister han
typisk har stående på køl på Holstebro Sygehus på
årsbasis.

6 Sikring af altertavle, krucifix og prædikestol
Sag: Kirkerestaurering Højmark Kirke (690) -
Sønder Lem Sogn

Sikring af altertavle, krucifix og prædikestol
Farvekonsevator Bent Jacobsen anbefaler, at

PU har behandlet ansøgning om restaurering af
inventar og har besluttet at imødekomme ansøgning
og bevilge udbetaling af 5% midler. Beløbet kan
udbetales mod dokumentation af udgiften.
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der foretages en foreløbig fastlægning af de
mest udsatte farvelag på altertavle, krucifix og
prædikestol. Desværre er dette arbejde en
væsentlig del af det foreslåede
restaureringsarbejde på inventaret. En
fastlægning af de mest truede områder på
inventaret vil koste ca. 45.000 kr + moms,
hvortil komme udgifter til diæter og ophold ca.
19.000 kr.

7 Reparation af klokkeanlæg m.m.
Sag: Eftersyn på klokke og klokkestabel (847)
- Sønder Nissum Sogn

Reparation af klokkeanlæg m.m.
Har modtaget kopi af regning fra Thubalka
pålydende 66.725 kr. og kopi af regning fra
malermester Ole Hansen pålydende 36.991,98
kr. - med anmodning om udbetaling af tildelt
beløb.

Ansøgning 5% midler, Thorsminde
Ansøgning om 5% midler til dækning af
merudgift 10.475 kr. i forbindelse med
reparation af klokkespil i Thorsminde Kirke.

PU godkender ansøgning om udbetaling af 5%
midler 10.475 kr., hvilket beløb udgør merudgiften
til Thubalka. Det samlede beløb 66.725 kr.  kan
udbetales mod dokumentation af udgiften.

8 Udskiftning af hovedur i Helligåndskirken.
Sag: Ansøgning om støtte fra 5% midler (931)
- Hvide Sande Sogn

Udskiftning af hovedur i Helligåndskirken.

PU godkender ansøgning om udbetaling af 5%
midler. Beløbet kan udbetales mod dokumentation
af udgiften.

9 Birumsbygning - licitationsliste
Sag: Projekt om-/tilbygning af
graverfaciliteter, herunder offentligt toilet og
kølerfacilitet til kapel. (800) - Staby Sogn

Birumsbygning - licitationsliste
Licitationsliste

Birumsbygning - nyt budget
Nyt budget - efter afholdt licitation.

Projektet sendt til bygningssagkyndig Jesper
Sottrup-Jensen
Provstiet har besluttet at videresende projektet
til bygningssagkyndig Jesper Sottrup-Jensen for
en gennemgang af projektet og ikke mindst
budgettet efter afholdt licitation.

Ansøgning fra Staby MR
Staby Menighedsråd ansøger om flere
anlægsmidler til at dække merudgiften ved

PU har forelagt hele byggesagen for Stiftets
bygningssagkyndige Jesper Sottrup-Jensen, og på
baggrund af dennes udtalelse returneres sagen til
MR.
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tilbygning og renovering af graverbygning ved
Staby Kirke.

Birumsbygning - Ombygning og tilbygning til
eksisterende kapel - UDBUD
Kirkeværge fremsendt d.d. på anmodning -
eftersendt Stiftets bygningssagkyndige.

Staby kirke, birumsbygning - Ombygning og
tilbygning til eksisterende kapel -
Supplementsblad nr. 01
Kirkeværge fremsendt d.d. på anmodning -
eftersendt Stiftets bygningssagkyndige.

Staby Kirke - graverbygning
Kirkeværge fremsendt d.d. på anmodning -
eftersendt Stiftets bygningssagkyndige.

Staby kirke, birumsbygning - Ombygning og
tilbygning til eksisterende kapel -
Supplementsblad nr. 02
Kirkeværge fremsendt d.d. på anmodning -
eftersendt Stiftets bygningssagkyndige.

Udtalelse fra Stiftets Bygningskonsulent.
Udtalelse fra Stiftets bygningskonsulent.

10 Ansøgning, område for fællesgrav
Sag: Område for fællesgrav (932) - Velling
Sogn

Ansøgning, område for fællesgrav

PU har besluttet at videresende sagen til Stiftets
kirkegårdskonsulent for en udtalelse af sagen.

11 Gravminderegistrering
Sag: Gravsten, Vedersø Kirke (808) - Vedersø
Sogn

Gravminderegistrering
Provst Poul Ivan Madsen har gennemgået
gravminderne, som ønskes bevaret, med
kirkeværge Eivind Jensen.
Provstiudvalget skal behandle indstillingen til
bevaring af gravminder.

PU godkender MR indstilling til bevaring af
gravminder, og gør endnu engang opmærksom på,
at der ikke vil blive bevilget ligningsmidler til
pasning af gravminder, hverken nu eller senere.

12 Referat af møde vedrørende takster i
Ringkøbing og Skjern Provstier
Sag: Kirkegårdstakster for Ringkøbing/Skjern
Provsti (848)

Referat af møde vedrørende takster i
Ringkøbing og Skjern Provstier
Der er afholdt møde med repræsentanter for
Skjern og Ringkøbing Provsti den 5.11.2015.

PU har besluttet at tiltræde, at taksterne for 2016
bliver som indstillet, og at lørdagstakster og takster
for erhvervelse af gravsteder, drøftes på mødet
mellem Ringkøbing og Skjern Provsti i marts
måned 2016.
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Der henstilles til, at kirkegårdstaksterne
fortsætter som 2015, at lørdagstakster
opkræves, og at der ses på taksterne for ikke-
medlemmer ved erhvervelse af gravsted.

Lørdagsbegravelser
Skjern Provsti fastholder opkrævning for
lørdagsbegravelser i 2016.
Drøftes på fælles møde med Ringkøbing -
marts 2016.

Kirkegårdstakster 2016
Skjern Provsti har besluttet, at de ønsker at
fastholde priserne for 2015 i 2016.

13 Ansøgning om stiftslån
Sag: Ansøgning om flytning af præstegård
Ulfborg (674) - Ulfborg Sogn

Ansøgning om stiftslån
Ansøgning om stiftslån på 2.2 mio kr. til køb af
ny præstebolig. Præsteboligen overtages januar
2016, og MR er tildelt anlægsmidler, som
løbende kommer til udbetaling i 2016.
Lånet er derfor midlertidigt.

PU bevilger og tiltræder låneansøgning. Lånet må
udbetales til MR efter 1.1.2016.

14 Afregning el, vand, varme Torsted
Præstegård
Sag: Torsted Præstegård - afregning el, vand,
varme (930) - Torsted Sogn

Afregning el, vand, varme Torsted Præstegård

PU tager sagen til efterretning.

15 Samarbejdsaftale mellem gravere
Sag: Arbejdstidsregler. (733) - Tim Sogn

Samarbejdsaftale mellem gravere
Der er indgået et samarbejde mellem graverne
på kirkegårdene i Tim-Stadil-Vedersø.

Aftale vedrørende planlægning
Tillægsansøgning om ekstern konsulentbistand
i Tim MR. Graver Trine Knak har behov for
konsulentbistand til at blive klædt på til at
varetage den fælles drift af kirkegårdene.
Konsulentbistanden forventes at koste max.
8000 kr. incl. moms og befordring.

Samarbejdsaftalen tiltrædes af PU.

PU godkender ansøgning om udbetaling af 5%
midler til konsulent, som nedenfor anført. Beløbet
kan udbetales mod dokumentation af udgiften.

16 Godkendt PU-regnskab 2014 - Ringkøbing
provsti
Sag: Regnskab 2014 (873)

PU har gennemgået Stiftets bemærkninger, og tager
disse til efterretning.
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Godkendt PU-regnskab 2014 - Ringkøbing
provsti
Ribe Stift har godkendt PUK-regnskabet for
2014.

17 Godkendelse af regnskab og protokol 2014
III.
Sag: Regnskab 2014 (873)
Gentagelse af punktet fra PU-møde den
21.10.2015.

Dagens behandling omfatter alene protokoller
modtaget fra den 11.11.2015 og frem til dags
dato.

Regnskaberne er forsynet med en
revisionspåtegning, dog med et enkelt
forbehold, og med mange regnskabstekniske
fejlbemærkninger. Bilag fremlægges med
regnskabernes bemærkninger, fordelt
henholdsvis på NORD og SYD.

Godkendelse af regnskab og protokol 2014 III.
Godkendelse af regnskab og protokol -
indkommet siden sidste møde.

Bilag:
-behandling af regnskab 2014,
-bemærkning i revisionsprotokollat til
årsregnskabet 2014,
Bilagene er gennemgået på mødet.

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

18 Budget Ny Sogn og møde.
Sag: Budget 2016 (878)

Budget Ny Sogn og møde.
Ny Sogn udarbejder nyt budget, men mener
ikke, at dette vil kunne holde.
Der er INGEN medlemmer af MR, som har
mulighed for at deltage i møde den 2.12.2015.

Oversigt budget 2016
Godkendelse af budgetter for 2016.

PU anmoder Ny Sogn om at komme til nyt møde
den 20.1.2016 kl. 15.30.

Rindum MR indbydes til møde den 2.12.2015 kl.
20.00.

PU godkender de af menighedsrådene indsendte og
godkendte budgetter.

19 Transport af konfirmander
Sag: Transport af konfirmander (938)
Transport af konfirmander, tilknyttet
Specialcenter Vest.
Konfirmanderne er fra forskellige sogne, og
udgiften til transport søges derfor dækket af
provstiet, og ikke et enkelt sogn.

Info om transport af konfirmander
Talt med revisor Martin Svejgaard. Der er ikke
noget til hinder for, at provstiudvalget må
dække denne udgift, (den 20.11.2015)

PU godkender betaling af taxa-kørsel for
konfirmanderne fra Specialcenter Vest i forhold til
godkendt undervisningsoversigt.
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20 Automatisk ringning og dørlukning.
Sag: Automatisk ringning og dørlukning.
(926) - Tim Sogn

Automatisk ringning og dørlukning.

Tilbud fra Thubalka
MR har indhentet tilbud på installation af
automatisk ringning og dørlukning.
Overslag på installation af anlægget er 33.250
kr. incl. moms.
Beløbet kan dækkes i budget 2015.

Billed af døre i våbenhus

21 Installering af automatisk dørlukning.
Sag: Installering af automatisk dørlukning.
(937) - Vedersø Sogn

Installering af automatisk dørlukning.
Kirkeværge Eivind Jensen meddeler, at han
indhenter tegning på, hvordan installationen
forventes foretaget.
(Iflg. tlf.opl. skal de næsten ikke i murværket
og dørkarmen)

OBS på reducering af gravertimer.

22 Udskrift flyttesyn Tim præstegård
Sag: Tim Præstegård. (916) - Tim Sogn

Udskrift flyttesyn Tim præstegård

23 Offentlig bekendtgørelse af Planstrategi 2015
Sag: Offentlig bekendtgørelse af Planstrategi
2015 (928)

Offentlig bekendtgørelse af Planstrategi 2015
Offentlig bekendtgørelse af planstrategi 2015.

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

Lokalplan nr 370 for et område til centerformål
i Søndervig og Kommuneplantillæg nr 34
Er nu endelig vedtaget.
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