
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 13. april 2016. Kl. 15:30
Mødested: Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden. PU godkender dagsordenen.

2 Vedtagelse af ordensregelment
Sag: Ordensregelment. (902)

Vedtagelse af ordensregelment

PU godkender og underskriver ordensregelmentet.

3 Ansøgning omdisponering
Sag: Højttaleranlæg (970) - Gammel Sogn

Ansøgning omdisponering

PU har besluttet, at de overskydende anlægsmidler
ca. 70.000 kr., skal anvendes til brug for omfugning
af graverboligen.

Ønske om højttaleranlæg må medtages i budget
2017.

4 Udskridning i klokkestol.
Sag: Installering af automatisk dørlukning
(og ringning) (955) - Stadil Sogn

Udskridning i klokkestol.
I forbindelse med etablering af automatisk
ringning er det konstateret, at der er
begyndende udskridning i klokkestolen.
MR vil gerne i dialog omkring udbedringen.

PU udsætter sagen på grund af manglende
tilbagemeldinger fra Ribe Stift.

5 Godkendelse - Hee Kirke - Afskærming
Sag: Hee Kirke (771) - Hee Sogn
MR ansøger om restfinansiering af projekt
afskærmning i kirken - 100.000 kr.

Godkendelse - Hee Kirke - Afskærming
Stiftsøvrigheden godkender det af Knud
Fuusgaards Tegnestue udarbejdede projekt i
form af supplerende materiale vedr. det
reviderede projekt, udarbejdet efter oktober
2015 under følgende forudsætning:
- Arkitekten skal kontakte Nationalmuseet i god
tid forinden påbegyndelse af arbejdet for at
diskutere evt. behov for arkæologisk bistand
med Nationalmuseets kirkearkæologer.
- Arbejderne må ikke iværksættes før
Ringkøbing Provstiudvalg har godkendt

PU har besluttet, at MR skal restfinansiere projektet
ved brug af overskydende frie midler 70.000 kr. De
resterende 30.000 kr. kan søges dækket af
likviditetslån.
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finansieringen af projektet.

Godkendelse - Hee Kirke - Afskærming
NU med udtalelse fra kgl. bygningsinspektør og
Nationalmuseet.

Menighedsrådet ansøger om behandling af
sagen med hensyn til igangsætning af projektet.

6 Midlertidig lukning p.g.a. nyt varmeanlæg
m.v.
Sag: Haurvig Kirke (767) - Haurvig Sogn

Midlertidig lukning p.g.a. nyt varmeanlæg m.v.
Biskoppen meddeler tilladelse til, at Haurvig
Kirke må lukkes i perioden fra 17. maj til 16.
juli 2016 på grund af installation af nyt varme-
og ventilationsanlæg.

Samlet tilbud fra håndværkerne
Der er indhentet tilbud på installation af varme-
og ventilationsanlæg. Tilbuddene ligger lavere
end det oprindeligt budgetterede.
Menighedsrådet ansøger om lov til
igangsætning af projektet.

PU godkender anmodningen om igangsættelse af
projektet.

7 Sandblæsning og kalkning af kirken
Sag: Lyngvig Kirke (976) - Lyngvig Sogn

Sandblæsning og kalkning af kirken
Det har gennem flere år været et ønske at få
sandblæst og kalket kirken.

Det ønskes belyst, eventuel ved besigtigelse af
Stiftets bygningskonsulent Jesper Sottrup-
Jensen, hvorvidt projektet kan betragtes som
almindelig vedligeholdelsesarbejde eller om
projektet kræver et egentligt projekt udarbejdet.

PU har besluttet, at der skal udarbejdes et projekt
på sandblæsning og kalkning af kirken.

8 Renovering af Ulfborg Kirke
Sag: Renovering af Ulfborg Kirke (964) -
Ulfborg Sogn

Renovering af Ulfborg Kirke

PU har besluttet, at MR må kontakte en arkitekt /
bygningsrådgiver for at få udarbejdet et
skitseforslag og skitsebudget.
Udarbejdelse af skitseforslag og skitsebudget må
beløbe sig til maks. 35.000 kr. Beløbet må afholdes
af anlægsmidlerne, som er afsat til renovering af
kirkens kor.

9 Tidsregistrering
Sag: Gennemgang af kirkegårde. (876)

Tidsregistrering
Fælles skrivelse - udfærdiget af Poul Ivan
Madsen - er sendt til menighedsrådene i
Ringkøbing og Skjern Provstier.

PU har besluttet, at sognene i Nord også skal
orienteres omkring fremtidig tidsregistrering.
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Skal lignende skrivelse sendes til sognene i
Nord ?

10 Referat menighedsmøde 30.3.2016
Sag: Gravsten, Vedersø Kirke (808) - Vedersø
Sogn

Referat menighedsmøde 30.3.2016
Der har været afholdt menighedsmøde i
Vedersø den 30.3.2016, hvor bevaring af
gravminder på kirkegården er blevet drøftet, jfr.
referat.

Gruppen af borgere, som ønsker alle
gravminder bevaret, har anmodet
provstiudvalget om at gå ind i sagen og afværge
bortskaffelsen af gravminder.

PU har besluttet, at bakke op om menighedsrådets
beslutning omkring bevaring af gravminder.

11 Fordeling forbrugsafgifter Tim præstebolig
Sag: Tim Præstegård. (916) - Tim Sogn

Fordeling forbrugsafgifter Tim præstebolig
Aftale om fordeling af forbrugsafgifter - til
godkendelse.

PU har godkendt og underskrevet aftalen om
fordeling af forbrugsafgifter.

12 Salg af Præstevænget 2, Ulfborg Kirkeby.
På lukket dagsorden

13 Overslag istandsættelse i forbindelse med
præsteskifte.
Sag: Staby præstegård. (967) - Staby Sogn

Overslag istandsættelse i forbindelse med
præsteskifte.
MR indsender prisoverslag på behandling af
gulve og malerarbejder.

Ansøger om dækning af 5% midler i
størrelsesorden 67.500 kr. (incl. moms) og lov
til igangsætning af arbejderne.

Der vil senere fremkomme en ansøgning om
dækning af løbende driftsudgifter på
præsteboligen (grundet manglende indtægter).

Tilbud fra malerne.

PU godkender prisoverslag på istandsættelse af
præstegården, og giver tilladelse til igangsætning af
arbejderne.

14 Kvartalsrapport 1.2016 Provstiet
Sag: Kvartalsrapport 1.2016 (974)

Kvartalsrapport 1.2016 Provstiet

PU godkender kvartalsrapporten.
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Kvartalsrapport 1.2016 Provstiet
Kvartalsrapporten for 1. kvartal for PUK-
kassen udviser et budgetmæssigt overskud,
hvilket hovedsageligt skyldes, at ligningsmidler
fra Ringkøbing-Skjern Kommune er modtaget
for hele året, og manglende opkrævning af
stiftsbidrag for 1. kvartal.

15 Budget 2017
Sag: Budget 2017 (948)

Budget 2017
1) Godkendelse og underskrift af referat fra
fællesmødet den 17.3.2016 - mellem
provstiudvalgene i Ringkøbing og Skjern
Provstier.

2) Gennemgang af budgetudmeldinger.

3) Foreløbig budgetmøde den 25. maj 2016
(Rindum Kirkehus)
Hvilke punkter ønskes medtaget på mødet ?

1) PU godkender og underskriver referat.

2) PU gennemgår og godkender
budgetudmeldinger.

3) Foreløbig budgetmøde 25. maj 2016.

- foreløbige budgetter
- honorarer,
- lørdagstakster,
- tidsregistrering,
- gennemgang af kirkegårde (erfa)
- kølerfaciliteter.
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Orientering

16 Anmodning om ny udtalelse fra
bygningskonsulent
Sag: Projekt om-/tilbygning af
graverfaciliteter, herunder offentligt toilet og
kølerfacilitet til kapel. (800) - Staby Sogn

Anmodning om ny udtalelse fra
bygningskonsulent

NY udtalelse fra Stiftets Bygningskonsulent.
Udtalelse er sendt til menighedsrådet den 1.
april 2016.

17 Bevilget frigivelse af indeståender
Sag: Tim Kirkegård, rådgivning (806) - Tim
Sogn

Bevilget frigivelse af indeståender
Stiftsrådet bevilger frigivelse af kirke- og
præsteembedekapitaler med 510.454,53 kr.

18 Konsulentrunde den 11. april 2016
Sag: Konsulentrunden 2016 (953)

Konsulentrunde den 11. april 2016
Ringkøbing Provsti deltager i:
Sdr. Nissum, Ulfkær, Rindum og Sdr. Lem.

19 Kommuners bet. ved boudlæg - erhverv. og
vedligeh. af gravsted
Sag: Ribe Stift - diverse (856)

Kommuners bet. ved boudlæg - erhverv. og
vedligeh. af gravsted
Konklusion af undersøgelse omkring
kommunernes betaling ved boudlæg.

GiasCentret anmoder Kirkeministeriet om at
indkalde Kommunernes Landsforening til en
dialog, sådan at der kan findes en løsning på
problemstillingen.
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