
Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

11.09.2019 - d. 11-09-2019 kl. 16:00 til 17:45

Deltagere: Torben Johnsen Høj, Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe
Kaasgaard, Lone Anette Hvejsel

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen.

 

Provstiudvalget godkender dagsordenen. 

2 - Godkendelse af referater fra sidste møde.

 

Provstiudvalget godkender og underskriver
referaterne. 

4 - Ringkøbing - ansøgning om indkøb af
plæneklipper - maskinpuljen

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til indkøb af
plæneklipper til Ringkøbing kirkegård iht.
indhentede tilbud 51.198,40 kr. og 52.500 kr.
Finansieringen af plæneklipperen er godkendt under
maskinpuljen.
 
Hans-Ole Jessen og Lone Hvejsel deltager ikke i
behandlingen af dette punkt.

Sager:
Ringkøbing PU - Kirkelige kasser - godkendelse af
forsøgsorden - maskinpulje SYD (2018 - 2680)

Bilag:
Ringkøbing Menighedsråd - indkøb plæneklipper,
Ringkøbing Menighedsråd - indkøb plæneklipper,
Ringkøbing Kirkegård - Husqvarna RC318T, Rindum
Kirke (002)

Provstiudvalget godkender menighedsrådets
ansøgning om køb af plæneklipper. Menighedsrådet
bør vælge det billigste tilbud.
Beløbet kan udbetales ved fremsendelse af
attesteret bilag.

5 - Ringkøbing - ansøgning om 5% midler til
stormskade vindviser

Provstiudvalget har besluttet, at selvrisikoen, 15.000
kr., skal dækkes af overskydende anlægsmidler fra
projekt vejrhane.  



Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om 5% midler til dækning
af selvrisiko, 15.000 kr., i forbindelse med
stormskade på vejrhanen på Ringkøbing kirke.
 
Hans-Ole Jessen og Lone Hvejsel deltager ikke i
behandlingen af dette punkt.

Sager:
Ringkøbing - kirker - renovering af vejrhane (2018 -
29927)

Bilag:
Ringkøbing Menighedsråd - stormskade vindviser,
Ringkøbing Menighedsråd - stormskade på
vindviseren, Faktura fra Ryevad og Henriksen,
Faktura fra vognmand Karsten V. Olesen 28.9.18,
Ringkøbing Kirke - forsikringsaccept - stormskade på
vindviser

6 - Ansøgning - skærmbriller - LHV

Til behandling: 
Lone Hvejsel ansøger om dækning af udgift til
skærmbrille 4.285 kr.
 
Lone Hvejsel deltager ikke i behandlingen af dette
punkt.

Sager:
Ansøgning - skærmbriller - Lone Hvejsel - Ringkøbing
Provsti (2019 - 27392)
Ansøgning - skærmbriller - Lone Hvejsel - Ringkøbing
Provsti (2019 - 27392)

Bilag:
Faktura fra Kobborg Optik, faktura, skærmbriller

Provstiudvalget har besluttet, at dække ½-delen af
udgiften til brillen, 2.142,50 kr.
Provstiudvalget ønsker præciseret på regningen, at
der er tale om en skærmbrille. 

7 - Staby - ansøgning omlægning af kirkegård

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om lov til at ændre
placering af naturagtigt område med lyng og andre
hedeplanter til urnegravsteder.
Området ønskes rykket 4 rækker mod øst i forhold til
det oprindelige godkendte (29.11.2017)
Udgiften forventes afholdt af driften i 2019/2020.

Sager:
Ansøgning- omlægning af kirkegård - Staby Kirke -
Ringkøbing Provsti (2019 - 27406)

Provstiudvalget har besluttet, at imødekomme
menighedsrådets ansøgning om at flytte 4 rækker
med grave. 



Bilag:
Skrivelse til provstiet, Scan0035

8 - Rindum - ansøgning 5% midler til reparation af
mur i kirkehus

Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om 5% midler, 10.776,25
kr., til dækning af reparationsudgifter på kirkehusets
mur efter påkørsel.  

Sager:
Ansøgning - 5% midler - reparation af mur i Rindum
kirkehus (2019 - 27273)

Bilag:
5% midler til reparation af mur i Rindum kirkehus,
scan0222

Provstiudvalget godkender udbetaling af 5% midler
med 10.776,25 kr. Udgifterne er dokumenterede og
beløbet kan udbetales.

9 - Fra Staby MR - finansiering m.m.

Til behandling: 
Menighedsrådet indsender oversigt over
overskydende anlægsmidler, til behandling af
ansøgning om brug af 87.500 kr. til renovering af
skibets blytag.

Sager:
Staby - kirker - råd i skibets tag (2018 - 8920)

Bilag:
Materialer til møde i provstiet dd., Scan0035

Provstiudvalget har besluttet, at imødekomme
menighedsrådets ansøgning om at anvende
overskydende anlægsmidler 73.307 kr., fra projekt
omsætning af mur på præstegården, til projekt
istandsættelse af tag på kirken.

10 - Gl. Sogn Kirke

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om teknisk godkendelse af
de 3 projekter til et samlet overslag på 4.836.181 kr.
Menighedsrådet agter at ansøge 40% af udgifterne
dækket af Kirkeistandsættelsesordningen (frist for
ansøgning 1.3.2020)
Der er bevilget anlægsmidler med 1,2 mio. kr.

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

Provstiudvalget anbefaler projekterne og
videresender til behandling i Ribe Stift.
Der er ikke taget stilling til restfinansiering af
projekteterne. Det forudsættes, at menighedsrådet
ansøger Kirkeistandsættelsesordningen for
medfinansiering af projekterne. 



10206)

Bilag:
Gl. Sogn Kirke, Brev af 2.9.2019 til Ribe Stift - fra Gl.
Sogn MR, samlemappe - dispforslag - blytag mv,
Samlemappe til BY 2019-03-21, Dispositionsforslag
19-04-2018

11 - Ringkøbing Kirkegård - indbrud

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om 5% midler i forbindelse
med 2 indbrud i Ringkøbing Kapelbygning:
 
1) telefon, batterier, frimærker - anslået 12.500 kr.
2) ødelagt vinduer og dør (anslået
istandsættelseudgifter 30.000 kr.) der ansøges om
dækning af selvrisiko 15.000 kr.
 
Hans-Ole Jessen og Lone Hvejsel deltager ikke i
behandlingen af dette punkt.
 

Sager:
Ansøgning - 5% midler - indbrud Ringkøbing -
Ringkøbing Provsti (2019 - 27566)

Bilag:
Ringkøbing Kirkegård - indbrud

Provstiudvalget godkender udbetaling af 5% midler
med 1) op til 12.500 kr. og 2) 15.000 kr.
Beløbene kan udbetales mod dokumentation for
afholdte udgifter ved fremsendelse af attesterede
regninger. 
Regningerne imødeses indsendt i løbet af efteråret
2019.
 

12 - Ringkøbing Kirkegård - ansøgning om
anlægsbevilling til sikring af Ringkøbing Kapel m.m.

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger, på baggrund af 2 indbrud i
Ringkøbing Kapelbygning, om anlægsmidler i budget
2020 til:
 
1) alarm i kapelbygning, maskin- og
værkstedsbygning, kameraovervågning - 77.800 kr.
incl. moms,
2) sikringsskab til opbevaring af urner - 17.500 kr.
incl. moms.
 
Hans-Ole Jessen og Lone Hvejsel deltager ikke i
behandlingen af dette punkt.

Sager:
Budget - Syd - Ringkøbing Provsti - 2020 (2019 -
10648)

Provstiudvalget har besluttet, at budgetønskerne
behandles sammen med øvrige anlægsønsker til
budget 2020.



Bilag:
Ringkøbing Kirkegård - ansøgning om anlægsbevilling
til sikring af Ringkøbing Kapel m.m., VS: alarm-
kamera, Tilbud Kirkegårdskontoret 02092019,
Ringkøbing Kirkegård - sikringsskab

13 - Velling - afgørelse renovering af orgel

Til orientering: 
Stiftsøvrigheden godkender projektet for
omintonation og renovering af orglet i Velling kirke,
som beskrevet i tilbud udarbejdet af Bruno
Christensen & sønner orgelbyggeri Aps, dateret den
25. april 2019, på følgende betingelser:

 
·         såfremt det er nødvendigt at lukke kirken for

udførelse af de planlagte arbejder, skal der
indsendes en ansøgning herom via provstiet
til biskoppens godkendelse, med oplysninger
om den påtænkte lukningsperiode samt
hvilke kirker der kan benyttes i stedet

·         arbejderne skal udføres i overensstemmelse
med det indsendte projekt. Forslag til
ændringer i eller udvidelse af et godkendt
projekt skal indsendes via provstiet til
stiftsøvrighedens godkendelse

 
Provstiudvalget har den 15. maj 2019 bevilget op til
90.062,50 kr. af 5% midler til omintonation og
renovering af orglet.

Sager:
Ansøgning - 5% midler - Velling - renovering og
omintonation af orgel. (2019 - 16041)
Ansøgning - 5% midler - Velling - renovering og
omintonation af orgel. (2019 - 16041)

Bilag:
VS Velling kirke Orgel., Aktdokument, Til Velling
menighedsråd afgørelse, renovering af orgel,
Udtalelse, orgelkonsulent, Velling kirke, 190620
Velling Kirke, orgel, Velling, udtalelse, renovering og
omintonation af orglet, til Stift 5. juli 2019

 

14 - No Kirke - Opfølgning malerarbejder på
inventar

Til orientering: 
Menighedsrådet orienterer om pletmaling
af pulpitur, prædikestol og bænke (uden
forudgående godkendelse).

 



Sager:
No - syn - udskrifter (2018 - 14568)

Bilag:
SV Til No MR - No Kirke syn 155 2019 (STPR F2
493447)

15 - No Kirkegård - afgørelse af ansøgning om
udskiftning af låger ved No Kirke

Til orientering:
Stiftsøvrigheden kan ikke godkende det af
Kirkeklokken ApS udarbejdede tilbud af 6. juni 2018.
Stiftsøvrigheden har lagt vægt på, at det i samtlige
konsulentudtalelser anbefales, at de nævnte
kirkegårdslåger fortsat skal være i træ, enten ved at
reparere de eksisterende låger eller ved at nye låger
konstrueres til formålet. Dette for at bevare
harmonien med kirkens arkitekttur.
 

Sager:
Byggesag - No - kirkegårde - udskiftning af låger
(2018 - 24264)
Byggesag - No - kirkegårde - udskiftning af låger
(2018 - 24264)

Bilag:
Aktdokument, Til No Sogns Menighedsråd, afgørelse
af ansøgning om udskiftning af kirkegårdslåger ved
No Kirke, No - låger, 190715 No Kirke,
kirkegårdslåger, No låge udtal 19, Aktdokument

 

16 - Staby - principgodkendelse samt indhentning af
supplerende oplysninger

Til orientering: 
Afventer Stiftsøvrighedens behandling af sagen.

Sager:
Ansøgning - Overskydende anlægsmidler - Staby
(2019 - 16094)
Ansøgning - Overskydende anlægsmidler - Staby
(2019 - 16094)

Bilag:
Aktdokument, Til Staby Sogns Menighedsråd,
indhentning af supplerende oplysninger,
Staby.fjernelse af hængselsstabler, 190722 Staby
Kirke, fjernelse af hængsler, sagsnr. 2019 – 16094

 



Staby Kirke, Angående sagsnr, Foto og forklaringer
vedr

17 - Tim-Stadil-Vedersø - afgørelse om varmeanlæg
i Stadil Kirke

Til orientering:
 

Stiftsøvrigheden principgodkender det af
arkitekt John Stærkær udarbejdede projekt af NB
Tegnestuen ApS af den 1. maj 2019 i samarbejde
med Kamp Kirkevarme ApS vedr. fornyelse af
varmeanlægget i Stadil Kirke.

 

Før stiftsøvrigheden kan viderebehandle jeres
ansøgning med henblik på en endelig godkendelse,
skal menighedsrådet indsende et revideret projekt,
hvori følgende oplysninger skal indgå:
 
Afdækning af det historiske inventar:

· Det skal oplyses, hvilken konservator der
tænkes inddraget til hjælp med afdækningen
af det historiske inventar og til flytningen af
herskabsstolene.

Ved indgreb i kalkede overflader:

· Der kræves en forudgående inddragelse af en
kalkkyndig konservator, så det kan sikres, at
der ikke er skjulte kalkmalerier under pudsen
i de berørte områder, hvor ledninger og
kabler føres, og hvor radiatorer etc.
opsættes.

· En konservator fra Nationalmuseet kan
bestilles via sekretariatet for museets
kirkekonsulentfunktion på telefonnummer 41
20 61 21 eller pr. mail
kirkekonsulenter@natmus.dk

 

Placering af radiatorer:

· Det synes ikke at være en god idé at placere
radiatorer umiddelbart bag ved og ved siden
af træskårne og varmefølsomme genstande
som altertavle og middelalderlige præste- og
degnestole i koret.

Strålevarmekassetter til indbygning under bænkene:

· Eventuelle indgreb i stoleværket skal beskrives.

 

Provstiudvalget har noteret sig,  
 
Generelle betingelser:

· Der skal fremsendes et endeligt projekt via
provstiudvalget til stiftsøvrighedens afgørelse.
Projektet skal følge Nationalmuseets
besigtigelsesrapport med de anvisninger og
iagttagelser, der måtte forekomme i den endnu
afventende rapport.

Arbejderne må derfor ikke igangsættes før
besigtigelsesrapporten foreligger.
 

mailto:kirkekonsulenter@natmus.dk
mailto:kirkekonsulenter@natmus.dk


Varmeanlægget:

· Der bør etableres hygrostatisk regulering af
grundvarmen, og denne funktion skal være
indbygget i den nye elektroniske styring.

· Det anbefales, at der gennemføres et års
måling af rumklimaet både før og efter.

· Der skal gennemføres en prøveopvarmning
som beskrevet i cirkulæreskrivelse nr. 12050
af 10. august 1993 om vejledning vedrørende
udførelse og brug af kirkevarmanlæg mv. (se
link)

·  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.
aspx?id=72628 

· Resultatet af prøveopvarmning og klimamåling
skal fremsendes til kirkeministeriets varme,
energi og klimakonsulent.

 

Generelle betingelser:

· Der skal fremsendes et endeligt projekt via
provstiudvalget til stiftsøvrighedens
afgørelse. Projektet skal følge
Nationalmuseets besigtigelsesrapport med
de anvisninger og iagttagelser der måtte
forekomme i den endnu afventende rapport.

 

Arbejderne må derfor ikke igangsættes før
besigtigelsesrapporten foreligger. 

Sager:
Byggesag - Stadil Kirke - Ringkøbing Provsti - nyt
varmeanlæg (2019 - 4217)

Bilag:
Aktdokument, Til Tim-Stadil-Vedersø Menighedsråd,
afgørelse, Stadil kirke nyt varmeanlæg,
Stadil.varmeanlæg, 190730 Stadil Kirke, varmeanlæg
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Torben Johnsen Høj (Ringkøbing
Provstiudvalg)

Anette Lillevang

Hans-Ole Jessen Vagn Vestergaard Gravesen

Inge-Dorthe Kaasgaard Lone Anette Hvejsel (Ringkøbing Provsti)
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