
Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

11.09.2018 - d. 11-09-2018 kl. 18:30 til 20:15

Deltagere: Torben Johnsen Høj, Anette Lillevang, Inge-Dorthe Kaasgaard, Lone Anette Hvejsel

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen.

 

PU godkender dagsordenen. 

2 - Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

PU godkender og underskriver referatet. 

3 - Tilbud på kortmodul til Ringkøbing Provsti
(Brandsoft)

 

Sager:
Ringkøbing PU - kirkegårde - opmåling m.v. (2018 -
20108)

Bilag:
VS CAL0216438 - Tilbud på kortmodul til Ringkøbing
Provsti, Registrerings ark, produktark-kort

Landinspektør Arne Daniel Kristensen og
repræsentant fra EG Brandsoft, Johannes Mikkelsen,
har deltaget i mødet og forelagt mulighederne for
opmåling af kirkegårdene og efterfølgende
tilknytning til kirkegårdssystem hos Brandsoft. 
 
Beslutning er udsat til næste møde. 

4 - Gl. Sogn kirke - aftalegennemgang - udtalelse fra
Stiftet

 

Sager:
Gl. Sogn - Kirker - projekt murankre m.v. (2018 -
10206)

Bilag:
Aktdokument, Gammel sorgn kirke -
aftalegennemgang

PU godkender og underskriver aftalegrundlag. 



5 - Beskæring af træer

 

Sager:
Vemb - kirkegårde - beskæring af træer (2018 -
26807)

Bilag:
Beskæring af træer, 001, 002, 003, 004, 006

PU godkender menighedsrådets ansøgning om at
fælde og beskære træer. 

6 - Murbier i præstebolig - skade nr 170503

 

Sager:
Hee - tjenesteboliger - murbier (2018 - 26812)

Bilag:
skade nr 170503

Til orientering. 
Ribe Stift har rykket forsikringsenheden for en
tilbagemelding på menighedsrådets anmeldelse i
2017.

7 - Ansøgning om at tilrette dige

 

Sager:
Sdr. Lem - kirkegårde - tilretning af dige (2018 -
26814)

Bilag:
Ansøgning om at tilrette dige, Dige problemer 2,
Digeproblemer 3

PU anbefaler, at menighedsrådet kontakter en
kirkegårdskonsulent og anmoder om en udtalelse
om digets beskaffenhed. 

8 - Ansøgning.

 

Sager:
Staby - kirkegårde - graverbygning (2018 - 7470)

Bilag:
Budgetkontrol og ansøgning., Budgetkontrol
01.01.18 - 30.06.18, Strømforbrug Staby Kirke

 
PU har besluttet, at såfremt der er plads i
byggeregnskabet til udgiften til strøm, da kan dette
godkendes. 
Afventer indsendelse af endeligt byggeregnskab.

9 - Vedr. graverfaciliteter

 

Sager:

Der afholdes møde med MR den 13.09.2018.



Hee - andre bygninger - renovering af
graverfaciliter/kapel (2018 - 10326)

Bilag:
SV Vedr. graverfaciliteter (STPR F2 181331)

10 - Henvendelse fra Ringkøbing MR ang budget
2019

 

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

Bilag:
Budget 2019provstiudvalgsmøde den 11. september
2018, MR budget 2019

Ringkøbing: I henhold til møde mellem formanden
for Ringkøbing menighedsråd, Lars Hansson, og
formanden for provstiudvalget, Torben Høj,
afventes, ifølge aftale, gennemgang af 3.
kvartalsrapport. 
 
Velling:
Velling har rettet telefonisk henvendelse og
forespurgt, hvordan de skal finansiere udskiftning af
døre i præsteboligen, når bevilling ikke er
imødekommet.
Projektet for udskiftning /reparation af døre ønskes
indsendt til provstiudvalget, førend menighedsrådets
henvendelse kan behandles.
 
Velling:
Endelig budgetudmelding ændres, således at
menighedsrådet skal generere et overskud på 30.000
kr., og ikke 40.000 kr., som besluttet på pu-møde den
21.8.2018.
 

11 - Haurvig Menighedsråd - ansøgning til 5% puljen
samt ansøgning om likviditetslån

 

Sager:
Haurvig - kirker - udskiftning af vinduer (2018 -
21242)

Bilag:
Haurvig Menighedsråd - ansøgning til 5% puljen
samt ansøgning om likviditetslån, Ansøgning 5%
puljen, Ansøgning om likviditetslån 2018

PU har godkendt udbetaling af 5% midler på op til
15.000 kr. til dækning af selvrisiko.
 
PU har godkendt likviditetslån på 105.500 kr. til
dækning af udgifter i forbindelse med udskiftning af
vinduer, indtil forsikringssummen kommer
til udbetaling. 

12 - Oversigt pr. 31.07. for Hee

 

Sager:
Hee - kirkelige kasser - budgetopfølgning (2018 -
11823)

Bilag:

PU har godkendt budget-formål pr. 31.7.2018 for
Hee. 



Oversigt pr. 31.07. for Hee, Hee-budget, formål pr.
31.07.18

13 - Afslag på konsulentrunde - efteråret 2018

 

Sager:
Ringkøbing PU - Syn - konsulentrunde (2018 - 2882)

Bilag:
Aktdokument, Afslag på konsulentrunder efterår
2018
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Torben Johnsen Høj (Ringkøbing
Provstiudvalg)

Anette Lillevang

Inge-Dorthe Kaasgaard Lone Anette Hvejsel (Ringkøbing Provsti)
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