
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 8. april 2015. Kl. 15.30
Mødested: Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing

Mødepunkt Beslutning

1 Foreløbig udmelding budget 2016
Sag: Budget 2016 (878)

Foreløbig udmelding budget 2016

PU har besluttet at udmeldingerne gennemgås påny
og der afholdes nyt møde den 29. april.
Budgetudmeldingerne foretages 1. maj 2015. MR
orienteres herom.

2 Ringkøbing Kirke - Kalkning indvendig
Sag: Ringkøbing Kirkes hvælvinger (698) -
Ringkøbing Sogn

Ringkøbing Kirke - Kalkning indvendig
MR fremsender endeligt budget efter afholdt
licitation. MR forventer, at udgifterne kan
afholdes indenfor det bevilgede budget på
1.500.000 kr./incl. moms.

I det oprindelige projekt var medtaget
malerarbejde af vinduer og døre, og
efterisolering over sideskibene. Disse arbejder
blev slettet af projektet, da de ikke kunne
udføres indenfor anlægsbudgettet.

MR fremsender ansøgning om anvendelse af
ikke disponerede frie midler til efterisolering
over sideskibene. MR har indhentet tilbud på
arbejdet til 110.000 kr. Malerarbejdet foretages
via driften i 2015.

Hans-Ole Jessen deltager ikke i behandlingen af
dette punkt.
PU har besluttet ikke at imødekomme ansøgningen.

3 Renovering af kor og altertavle.
Sag: Renovering af kor og altertavle (868) -
Hover Sogn

Renovering af kor og altertavle.
Hover MR har drøftet renovering af kirkens kor
og altertavle af hensyn til stilkobling i forhold
til det øvrige kirkerum.

Hover MR har haft besøg af tre af
Akadamirådets billedkunstnere, som på et møde
i juni måned 2015, vil drøfte deres indtryk af
Hover Kirke og herefter fremsende et referat og
en anbefaling til en eventuel renovering.

Menighedsrådet ansøger om lov til at starte
opsparing ved at prohibere 100.000 kr. på en
konto. Beløbet skal fremkomme af MR frie

PU har besluttet, at MR ikke må starte på opsparing
som ansøgt, idet der ikke er frie midler hertil
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midler.

4 Prioritering af kirkerenoveringsprojekt
Sag: Kirkerestaurering Højmark Kirke (690) -
Sønder Lem Sogn

Prioritering af kirkerenoveringsprojekt
MR har fremsendt prioriteringsrækkefølge, og
spørger, om denne anmodning er tilstrækkelig ?

PU ser positivt på projektet, men ser sig ikke i
stand til at imødekomme ansøgningen og
finansieringen heraf.
Trin 1 kan påbegyndes, såfremt projektet kan
finansieres via driften.

5 Ansøgning Varmeanlæg Haurvig
Sag: Haurvig Kirke (767) - Haurvig Sogn

Ansøgning Varmeanlæg Haurvig
Haurvig MR fremsender nyt skitseforslag med
overordnet beskrivelse af nyt varmeanlæg incl.
overslagsmæssig beregning på
etableringsomkostninger, udarbejdet af arkitekt
Gert Madsen.

PU ønsker belyst, hvor meget der forventes sparet
på varmeudgiften ved etablering af dette anlæg.

6 Ansøgning
Sag: Nyt gulv i kirkehus (874) - Lem Sogn

Ansøgning
MR anmoder om lov til at overføre 75.000 kr.
til særskilt opsparingskonto med formål - nyt
gulv i kirkehus.

PU har besluttet, at MR ikke må starte på opsparing
som ansøgt, idet der ikke er frie midler hertil

7 Oplysninger vedr. kirkens jorde
Sag: Oplysninger vedr. kirkens jorde (870)

Oplysninger vedr. kirkens jorde
Grøn Kirke har anmodet provstiudvalget svare
på spørgsmål omkring bortforpagtning af
folkekirkens jorder.

PU ønsker ikke at deltage i besvarelsen.

8 Gennemgang af kirkegårde.
Sag: Gennemgang af kirkegårde. (876)

Gennemgang af kirkegårde.
Forslag til gennemgang af kirkegårde contra
stillinger på kirkegårdene.

Står stillingerne i relief til kirkegårdenes
størrelse, antallet af bisættelser/begravelse og
antallet af kirkelige handler (hvis graveren
ligeledes er kirketjener)

Der er foretaget en forsigtig forespørgsel til
eventuel konsulent, som er positiv modtaget.

PU ønsker at afholde et erfamøde for kirkeværger
og formænd. PU ønsker drøftet, hvor
personalenormeringen vil være om 10 år. Der
ønskes nedsat et erfa-udvalg blandt de
tilstedeværende.
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9 Indbydelse til nordisk kirkeretskonference
23. - 25. august 2015
Sag: Hvejsel, Lone, provst (581) - Ringkøbing
Sogn

Indbydelse til nordisk kirkeretskonference 23. -
25. august 2015
Ansøgning fra provst Lone Hvejsel om
deltagelse i Nordisk Kirkeretskonference 23.-
25. august 2015.

PU har bevilget deltage i konferencen.
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10 Henvendelse til Hee Menighedsråd
Sag: Hee Kirke (771) - Hee Sogn

Henvendelse til Hee Menighedsråd
Ribe Stift meddeler Hee MR, at de på baggrund
af konsulenterklæringerne ikke kan godkende
detailprojekt for afskærmning mellem tårnrum
og skib i Hee Kirke.

Ribe Stift tilbyder afholdelse af møde mellem
Stiftet og MR.

Hee MR er kontaktet med tilbud om, at provstiet,
såfremt MR ønsker dette, vil deltage i et eventuelt
møde med Stiftet.

11 Færdiggørelse på kirkeloftet
Sag: Hover Kirke, insektangreb og murkroner
(731) - Hover Sogn

Færdiggørelse på kirkeloftet
Orientering om, at arbejdet omkring
færdiggørelse af kirkeloftet genoptages efter 26.
april 2015.

12 Ny graverstilling.
Sag: Ny graverstilling. (871) - Velling Sogn

Ny graverstilling.
Graveren v/Velling Kirke har opsagt sin stilling
og der skal derfor opslås en ny stilling.
Provstiudvalget har opfordret MR om at
overveje samarbejde med anden kirkegård og
fordeling af stillingen.

13 Legalitetskontrol, Stadil Sogns
Menighedsråde
Sag: Salg af præstebolig (643) - Stadil Sogn

Legalitetskontrol, Stadil Sogns Menighedsråde
Stadil MR har fremsendt høringssvar til Ribe
Stift af 23.3.2015. På baggrund heraf har
Stiftsøvrigheden færdigbehandlet sagen, og
anmoder derfor Stadil MR om:
- at indbetale provenu for salg af Stadil
præstegård til kirke- og præsteembedekapitalen,
- at tilbagebetalte de ulovligt udbetalte
honorarer til kirkekassen, samt
- at bringe menighedsrådets procedurer for
beslutningsprotokol for menighedsrådsmøder i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
Indbetalingerne skal finde sted senest den 1.
maj 2015.

MR inviteres til møde i Stiftet mandag den 4.
maj 2015 kl. 16.30.
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14 Konsulentrunde 14. april 2015
Sag: Konsultentrunde forår 2015 (865)

Konsulentrunde 14. april 2015
Gl. Sogn, Ringkøbing og Ølstrup deltager i
konsulentrunden den 14. april 2015.

15 Forslag til Lokalplan 371 samt tillæg nr. 33
for et område til erhvervsformål ved
Attenagrevej, Ølstrup
Sag: Forslag til Lokalplan 371 samt tillæg nr.
33 for et område til erhvervsformål ved
Attenagrevej, Ølstrup (875) - Ølstrup Sogn

Forslag til Lokalplan 371 samt tillæg nr. 33 for
et område til erhvervsformål ved Attenagrevej,
Ølstrup
Forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplan
2013-2025, for et område til erhvervsformål
ved Attenagrevej, Ølstrup samt afgørelse efter
Lov om miljøvurdering af planer og
programmer.

Formålet med lokalplanen og
kommuneplantillægget er, at muliggøre
udstykning af fodercentralen. Desuden er
formålet, at muliggøre yderligere byggeri,
såfremt det bliver aktuelt at udvide
fodervirksomheden.
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