
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 10. marts 2015. Kl. 15.30
Mødested: Provstikontoret, Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra møde den 18.
februar 2015.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Kasseeftersyn ultimo 2014
Sag: Kasseeftersyn ultimo 2014 (742)

Kasseeftersyn ultimo 2014
Revisoren har gennemgået kasseeftersyn med
kort varsel. Bemærkninger og særlige forhold
til den foretagne revision er vedhæftet.
Der er givet mange bemærkning omkring
manglende registrering af afholdt ferie, enkelte
bemærkninger omkring regnskabsinstruks og
opfølgning på regnskab 2013.

Kirkekassernes beholdning i NORD udgør
4.754.950 kr. samt prohiberede konti med
indestående 1.886.342 kr.

Kirkekassernes beholdning i SYD udgør
10.034.451 kr. samt prohiberede konti med
indestående 3.092.603 kr.

PU har gennemgået og godkendt kasseeftersynene.

3 Ribe Stift godkender PUK-regnskab 2013
Sag: Regnskab 2013 (811)

Ribe Stift godkender PUK-regnskab 2013
I henhold til fremsendt revisionsprotokol
godkendes regnskabet for Ringkøbing
Provstiudvalg uden bemærkninger.

PU har behandlet og godkendt Stiftets godkendelse
af regnskabet for 2013.

4 Honorarer til Menighedsrådsmedlemmer
Sag: Takster til MR-medlemmer (863)

Honorarer til Menighedsrådsmedlemmer
Sammenskrivning af honorarerne i Ribe Stift
(med undtagelse af Ribe Domprovsti).

PU har gennemgået og drøftet honorering af MR-
medlemmer i de øvrige provstier i Ribe Stift og har
besluttet, at de vejledende honorarer, som ønskes
udmeldt på budgetmøderne i maj og september
måned, skal følge udmeldingen i Tønder, Malt og
Varde Provsti.

Kvotefastsættelse, i Ringkøbing Provsti, skal ske
ud fra sognets medlemstal, hvor udgangspunktet er
kvote 9 = 9% af skalatrin 21,II. Satsen udgør pr.
1.4.2012: 257.507 kr.

Øvrige honorarer til kasser med valgt kasserer, som
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fungerer som regnskabsfører: Det samlede beløb til
øvrige honorarer fastsættes til at udgøre maksi-
mum 100% af det vejledende kassererhonorar for
sognets kirkekasse. Menighedsrådet fordeler selv
beløbet mellem formand, kontaktperson og
kirkeværge.

Øvrige honorarer til kasser med ekstern
regnskabsfører: Det samlede honorar til øvrige
honorarer fastsættes til at udgøre maksimum 120%
af det vejledende kasserer-honorar for sognets
kirkekasse. Menighedsrådet fordeler selv beløbet
mellem formand, kasserer, kontaktperson og
kirkeværge.

5 Myndighedsprojekt vedr. indvendig
istandsætttelse mv. af Sdr. Lem Kirke
Sag: Kirkerestaurering Højmark Kirke (690) -
Sønder Lem Sogn

Myndighedsprojekt vedr. indvendig
istandsætttelse mv. af Sdr. Lem Kirke
Modtaget myndighedsprojekt vedrørende
indvendig istandsættelse af Sdr. Lem Kirke.

Det er en gennemgribende renovering af kirken,
ny erstatningsklokke og ny belægning udenfor
kirken.

Skønsmæssigt overslag på 6.653.500 kr.

PU har modtaget projektet og har besluttet, at
behandling af projektet udskydes indtil
regnskaberne for 2014 er gennemgået og der
foreligger en oversigt over de samlede lån og
udgifter hertil i det samlede provsti.

Menighedsrådet opfordres til at overveje en
etapeopdeling af projektet, af to grunde,

- det vil nemmere kunne lade sig gøre at finansiere
mindre projekter
- hvis det samlede projekt godkendes nu og så
efterfølgende vil skulle vente flere år på at blive
gennemført, på grund af manglende mulighed for
finansiering, da vil bygningsregelment og lignende
kunne være ændret og projektet ikke blive udført i
henhold til gældende lovgivning.

6 Forpagtningskontrakt Holmsland
Menighedsråd
Sag: Forpagtningskontrakt Gl. Sogn (784) -
Gammel Sogn

Forpagtningskontrakt Holmsland Menighedsråd
PU har i august måned 2014 godkendt
forpagtningskontrakt gældende i perioden den
1.1.2015-31.12.2019.

Kontaktes den 6.3.2015 af MR-medlem, som
anmoder om hastebehandling af forpagt-
ningskontrakt, gældende i perioden 1.4.2015-
31.12.2019.

Modtager den 7.3.2015 udkast til
forpagtningskontrakt fra landbogården. Det
viser sig, at forpagteren, jfr. aftalen af august
måned 2014, er ophørt med at drive landbrug,
og at det derfor er nødvendigt med en ny aftale.

Eneste ændringer i aftalen er en lille forhøjelse
af forpagtningsafgiften og at forpagter skal
stille bankgaranti for betaling af
forpagtningsafgiften.

PU har gennemgået og godkendt udkast til
forpagtningskontrakt med Torben Sandgrav.
Kontrakten er gældende i perioden 01.04.2015-
31.12.2019.
Den årlige forpagtningsafgift er aftalt til 101.500
kr. + moms.
Forpagter stiller bankgaranti for betaling af
forpagtningsafgiften.
Den original forpagtningskontrakt skal indsendes
til provstiet for tiltrædelse.
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7 Aftale om arkitektbistand
Sag: Ansøgning om flytning af præstegård
Ulfborg (674) - Ulfborg Sogn

Aftale om arkitektbistand
Formand for Ulfborg MR, Anna Grete Toft,
ringer den 27.2.2015 omkring aftale om
arkitektbistand, som hun har modtaget. Hun vil
gerne drøfte aftalen med provst Lone Hvejsel.

Det er ikke lykkedes Anna Grete Toft og Lone
Hvejsel at få den ønskede drøftelse. Ifølge
aftale med Anna Grete Toft har provstikontoret
rekvireret aftale om arkitektbistand hos arkitekt
Johnny Adsersen - drøftes på PU-møde.

PU har gennemgået aftale om arkitektbistand.
Aftalen om arkitektbistand ønskes anført i det
samlede projekt, og vil blive behandlet som en del
af det samlede projekt.
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8 Lem Sogn - kirke og kirkegård
Sag: Ansøgning om navneændring Lem (792)
- Lem Sogn

Lem Sogn - kirke og kirkegård
Lem MR har ved ansøgning af 28.6.2012 til
Ribe Stift anmodet om navneændring af kirke
og kirkegård i Lem.

Kirkeministeriet har nu, efter udtalelse fra
Stednavnsudvalget, meddelt tilladelse til, at
kirke og kirkegård i Lem fremover benævnes
Lem Kirke og Lem Kirkegård.

9 Stadil kirke
Sag: Tyverisikring af alterbilled. (799) - Stadil
Sogn

Stadil kirke
Sognepræst Margrethe Koch har fremsendt nyt
oplæg til installering af alarmanlæg i Stadil
Kirke til Ribe Stift.

10 Nye vinduer
Sag: Gl. Sogn Kirke. (866) - Gammel Sogn

Nye vinduer
Gl. Sogn MR har et ønske om, at 3 tilmurede
vinduer i nordsiden på kirken åbnes.

Dette blev ikke godkendt i forbindelse med
kirkens renovering i 2006.

Konsulentrunde 2015
Gl. Sogn MR anmoder om at komme med på
konsulentrunden i april måned 2015 mht
vinduer på kirkens nordside.

11 Fyraftenskursus
Sag: Kursustilbud. (686)

Fyraftenskursus
Kortkursus om arbejdsmiljø.
Arrangeres af Distriktsforeningen og afholdes
den 22.4.2015.

12 Konsultentrunde forår 2015
Sag: Konsultentrunde forår 2015 (865)

Konsultentrunde forår 2015
Ribe Stift fremsender indbydelse til
konsulentrunde i foråret 2015, som afholdes

Ringkøbing MR anmoder om at komme med på
konsulentrunden i april måned mht ændring af
højden på kirkebænkenes gavle i hovedskibet.
Ønskes ændret i forbindelse med afslutning af
kalkningsarbejdet i november måned 2015.

Gl. Sogn MR anmoder om at komme med på
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den 14. og 15. april 2015.

Indbydelsen er videresendt til MR den 25.
februar 2015 med anmodning om, at indsende
udførlig ansøgning til provstiet senest den 17.
marts 2015, såfremt de ønsker deres ansøgning
videresendt til Stiftet.

konsulentrunden i april måned 2015 mht vinduer på
kirkens nordside.

13 Udskrivningsprocent og rentesatser 2016
Sag: Udskrivningsprocent og rentesatserne
(743)

Udskrivningsprocent og rentesatser 2016
Udskrivningsprocent for 2016 udgør 0,50%.

Indlånsrente for 2016 udgør 2% og udlånsrente
for 2016 udgør 2,5%.

14 Diverse bilag til Ribe Stift.
På lukket dagsorden

15 Tillæg nr. 1 - Boligområde og kirkegård i
Ulfborg
Sag: Område til boliger, erhverv, anlæg og
kirkegård i Ulfborg (825) - Ulfborg Sogn

Tillæg nr. 1 - Boligområde og kirkegård i
Ulfborg

Område til boliger, erhverv, anlæg og kirkegård
i Ulfborg

16 Rammelokalplan nr. 235 og
Kommuneplantillæg nr. 31, Ringkøbing K er
offentliggjort
Sag: Forslag til Rammelokalplan 235 og
Kommuneplantillæg 31 (826) - Ringkøbing
Sogn

Rammelokalplan nr. 235 og
Kommuneplantillæg nr. 31, Ringkøbing K er
offentliggjort
Byrådet har på sit møde den 17.2.2015 besluttet
at 1)vedtage tillæg 31 til Kommuneplan 2013-
2025 og Lokalplan 235 for et område til
rekreative natur- og fritidsformål og
boligformål, Ringkøbing K endeligt, 2) at
miljørapporten godkendes, 3) at den
sammenfattede redegørelse efter lov om
miljøvurdering af planer og programmer for
Ringkøbing K godkendes.
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