
Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

10.04.2018 - d. 10-04-2018 kl. 18:00 til 23:00

Deltagere: Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Lone Anette Hvejsel

Afbud fra: Anette Lillevang, Torben Johnsen Høj, Inge-Dorthe Kaasgaard 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden.

 

PU godkender dagsordenen. 

2 - Projekt - familiestøtte

 

Sager:
Provstiudvalg - projekt - familiestøtte (2018 - 2658)

Bilag:
Aktdokument, Projekt - familiestøtte

PU har besluttet, ikke at medvirke/indgå i projekt
familiestøtte. 

3 - Budgetmøde Holstebro 12.3.2018

 

Sager:
Ringkøbing PU - Kirkelige kasser - budget 2019 NORD
(2018 - 2675)

Bilag:
Aktdokument, Budgetmøde Holstebro 12.3.2018

 

4 - Budgetmøde Skjern 15.3.2018

 

Sager:
Ringkøbing PU - Kirkelige kasser - budget 2019 SYD
(2018 - 2672)

Bilag:
Aktdokument, Budgetmøde Skjern 15.3.2018

 



5 - Kursus: Hotel Nyborg Strand

 

Sager:
Provstiet - kursus - Hotel Nyborg Strand 7.3.2018
(2018 - 2860)

Bilag:
Regning Hotel Nyborg Strand, Regning Hotel Nyborg
Strand

Lone Hvejsel deltager ikke i behandlingen af dette
punkt.
PU har bevilget udgift til hotelophold 788 kr. 

6 - Opgørelse Ringkøbing Kirkehus

 

Sager:
Ringkøbing - andre bygninger - omkonvertering af
anlægsmidler (2018 - 2723)

Bilag:
Aktdokument, Opgørelse Ringkøbing Kirkehus

Punktet udsættes til næste møde. 

7 - Opgørelse Gl. Sogn

 

Sager:
Gl. Sogn - kirker - omkonvertering af anlægsmidler
(2018 - 2715)

Bilag:
Aktdokument, Opgørelse Gl. Sogn

PU har behandlet menighedsrådets ansøgning om, at
overføre overskydende anlægsbeløb (fra projekt
anskaffelse af lydanlæg) 17.676 kr. til frie midler.
 
PU har besluttet ikke at imødekomme ansøgningen.
PU har besluttet, at det overskydende anlægsbeløb
fortsat skal henstå som et anlægsbeløb, og at
menighedsrådet eventuelt kan søge beløbet overført
til andet projekt. 

8 - Indkøb af robotplæneklippere

 

Sager:
Sdr. Lem - tjenesteboliger - indkøb af
robotplæneklippere (2018 - 2731)

Bilag:
Indkøb af robotplæneklippere

PU har behandlet menighedsrådets ansøgning om
indkøb af 2 robot-plæneklippere til
præstegårdshaven for 43.000 kr. (i henhold til tilbud)
 
PU har besluttet at imødekomme menighedsrådets
ansøgning. Indkøbet må finansieres af
præstegårdskassen, betinget af budgetmæssig
dækning.

9 - 5% midler - ansøgning No PU har behandlet menighedsrådets ansøgning om
udbetaling af 5% midler, (42.377 kr.) til dækning af



 

Sager:
No - kirkelige kasser - ansøgning om 5% midler (2018
- 2664)

Bilag:
Aktdokument, 5% midler - ansøgning No

budgetunderskud, grundet:
- udbetaling af feriepenge til fratrådt medarbejder
21.680 kr.
- merudgift ved skift til regnskabsfører 17.170 kr.
- ekstra-udgift ved momsændring 3.527 kr.  
 
PU har besluttet, helt undtagelsesvis, at bevilge
udbetaling af 21.680 kr. til dækning af udbetalte
feriepenge.
- Menighedsrådet har i de foregående budgetår
allerede modtaget feriepenge til medarbejderen via
ligningsmidler (som en del af budgettet).
- Samtidig er PU bekendt med, at udgiften til
udbetaling af feriepenge er afholdt i 1. kvartal 2017,
hvorfor der har været 3/4-år til at søge
  udgiften dækket af 5% midler, således at en
eventuel indtægt kunne indgå i regnskabet for 2017.
Beløbet vil kunne udbetales mod indsendelse af
dokumentation for afholdt udgift - attesteret af
menighedsrådet.
 
PU har besluttet ikke at imødekomme
menighedsrådets ansøgning om dækning af udgift
ved skift af regnskabsfører. Beløbet er afholdt af
driften.
 
PU har besluttet ikke at imødekomme
menighedsrådets ansøgning om dækning af udgift
ved momsændring. Beløbet er afholdt af driften.
Denne udgift har været hos en stor del af provstiets
sogne - og afholdes af driften.
 
 

10 - 5% midler - ansøgning Torsted

 

Sager:
Torsted - kirkelige kasser - ansøgning om 5% midler
(2018 - 2668)

Bilag:
Aktdokument, 5% midler - ansøgning Torsted

Punktet udsættes til næste møde. 

11 - 5% midler - ansøgning Husby

 

Sager:
Husby - kirkelige kasser - ansøgning om 5% midler
(2018 - 2878)

 
PU har behandlet menighedsrådets ansøgning om
udbetaling af 5% midler, (59.800 kr.) til dækning af:
- kalkning af kirke, herunder udførelse af diverse
små-reparationer 49.800 kr. (+ moms)
- reparation af utæthed ved våbenhusets overgang
til blytag - anslået til 10.000 kr.



Bilag:
Kalkning af Husby Kirke 5 procenr midler.

 
PU har besluttet, at menighedsrådet skal indhente
endnu ét tilbud på kalkning/småreparationer
v/kirken. Tilbudene skal indsendes provstiet med
ansøgning om likviditetslån.
PU har samtidig besluttet, at overskydende
anlægsbevilling vedrørende præsteboligen 19.038,75
kr. skal indgå i projekt kalkning/reparationer
v/kirken.
 
PU har besluttet at udbetale, 5% midler, op til 10.000
kr. til reparation af utæthed ved våbenhusets
overgang til blytag. Beløbet vil kunne udbetales mod
dokumentation for afholdt udgift - attesteret af
menighedsrådet.

12 - Godkendelse af forsøgsorden - maskinpulje

 

Sager:
Ringkøbing PU - kirkelige kasser - regnskab 2018
(2018 - 27400)

Bilag:
Aktdokument, Godkendelse af forsøgsorden -
maskinpulje

PU har drøftet Kirkeministeriets godkendelse af
forsøgsordningen, og besluttet at tilskrive
menighedsrådene.
Menighedsrådene skal behandle og godkende
vedtægten for samarbejde. Aftalen skal tiltrædes
skriftlig af de omfattede menighedsråd.
 
Aftalen sendes til menighedsrådene, som medtager
den underskrevne side på det foreløbige
budgetmøde i maj måned 2018.
 
 

13 - Udsmykning af hospitalskirke ved Gødstrup
sygehus.

 

Sager:
Provstiudvalg - udsmykning af hospitalskirke ved
Gødstrup sygehus. (2018 - 2466)

Bilag:
Aktdokument, Udsmykning af hospitalskirke ved
Gødstrup sygehus.

PU har besluttet, at punktet skal drøftes på
foreløbigt budgetmøde i maj måned.

14 - Konstituerende møde for Madum
menighedsråd 20032018

 

Sager:
Madum - menighedsråd - konstituering
opfyldningsvalg (2018 - 2683)

Bilag:

 



Aktdokument, Konstituerende møde for Madum
menighedsråd 20032018

15 - Kirkegårdsvedtægter Ulfborg

 

Sager:
Ulfborg - kirkegårde - kirkegårdsvedtægter (2018 -
2712)

Bilag:
Aktdokument, Kirkegårdsvedtægter Ulfborg

 
Punktet udsættes til næste møde.

16 - Sikring af gravsten.

 

Sager:
Ringkøbing PU - Kirkegårde - sikring af gravsten.
(2018 - 2844)

Bilag:
Sikring ag gravsten.

PU har besluttet, at Lone Hvejsel svarer Ulfborg
menighedsråd på deres henvendelse.  

17 - Diverse omkring budgetlægning 2019

 

PU har drøftet forskellige henvendelser fra
menighedsrådene. 
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Hans-Ole Jessen Vagn Vestergaard Gravesen

Lone Anette Hvejsel (Ringkøbing Provsti)
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