
Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

15.01.2020 - d. 15-01-2020 kl. 16:00 til 18:15

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

Afbud fra Inge-Dorthe Kaasgaard. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen.

 

Provstiudvalget godkender dagsordenen. 

2 - Torsted MR - Ansøgning om overførsel af
anlægsmidler til 2020.

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om, bevilling i 2019 til
fællesgraven konverteres  til etablering af kanter og
nye hække/stauder/buske/træer.
Bevillingen er 25.000 kr.
 
Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen af
dette punkt.

Sager:
Ansøgning - konvertering anlægsmidler - Torsted MR
- Ringkøbing Provsti (2019 - 32986)
Ansøgning - konvertering anlægsmidler - Torsted MR
- Ringkøbing Provsti (2019 - 32986)

Bilag:
Ansøgning, VS Torsted MR

Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets
ansøgning og bevilger overførsel af budgetpost på
25.000 kr., forudsat at pengene er tilstede.
Provstiudvalget har bemærket, at regnskabet for
2018 udviser et underskud og negative frie midler
med 48.000 kr.  

3 - Tim-Stadil-Vedersø Sognes MR, godkendelse af
ansøgning om tilladelse til fornyelse af varmeanlæg
i Stadil Kirke

Til behandling:

Stiftsøvrigheden godkender det af arkitektfirma
NB Tegnestuen ApS udarbejdede projekt af 30.
april 2019 med supplerende oplysninger af 5.
september 2019.

Godkendelsen er betinget af opfyldelsen af

Provstiudvalget har modtaget Stiftsøvrighedens
godkendelse af projekt varmeanlæg og har
bemærket, at det historiske inventar skal gennemgå
en sikring af farvelag m.v. forinden indpakning.
Menighedsrådet anmodes om at indsende
supplerende oplysninger, overslag over udgifterne,
og forslag til finansiering af udgifterne til behandling
og godkendelse i provstiet, førend projektet må
igangsættes.



følgende krav:

·         Anvisningerne i Nationalmuseets
besigtigelsesrapport af 16. oktober 2019
følges *

·         Varmepanelerne til opvarmning i koret
anbringes således, at de ikke bliver synlige
nede fra skibet.

* I rapporten anføres, at dele af det historiske
inventar skal gennemgå en vis sikring af farvelag m.v.
inden det indpakkes. Dette ses ikke oplyst i NB
Tegnestuens supplerende oplysninger. Det kan også
få konsekvenser for budgettet.

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

Bilag:
Til Tim-Stadil-Vedersø Sognes Menighedsråd,
godkendelse af ansøgning om tilladelse til montering
af nyt varmeanlæg i Stadil Kirke, Stadil, Stadil kirke
nyt varmeanlæg supplerende udtalelse, 191121
Stadil Kirke, varmeanlæg, Fra NB Tegnestuen - Tim-
Stadil-Vedersø Sognes Menighedsråd, godkendelse
af ansøgning om tilladelse til fornyelse af
varmeanlæg i Stadil Kirke (STPR F2 749576)

4 - Gørding-Vemb-Bur sognes MR -
Forpagtningskontrakt

Til behandling: 
Forpagtningskontrakt til godkendelse og underskrift.

Sager:
Kontrakt - forpagtning - Gørding-Vemb-Bur -
Ringkøbing Provsti (2019 - 39512)
Kontrakt - forpagtning - Gørding-Vemb-Bur -
Ringkøbing Provsti (2019 - 39512)

Bilag:
Sagsnr 204783 - Forpagtningskontrakt, Gørding-
Vemb-Bur Sognes Menighedsråd, Underskrevet
forpagtningsaftale Vemb Præstegård udlejer, Fra
advokat - Forpagtningskontrakt, Gørding-Vemb-Bur
Sognes Menighedsråd (STPR F2 757898)

Provstiudvalget har besluttet, at
forpagtningskontrakten ønskes gennemgået af
SEGES.
Provstiudvalget ønsker præciseret, om jagtretten
tilfalder bortforpagter eller forpagter. 

5 - Velling MR - Anmodning om udskydelse af Provstiudvalget har besluttet, at anlægsbevilling på



investering fra 2019 til 2020.

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om, at anlægsbevilling på
11.500 kr. til etablering af røgalarmer i præstebolig
overføres fra 2019 til 2020.

Sager:
Velling - tjenesteboliger - fugning af sokkel på
præstegården (2018 - 35227)

Bilag:
Anmodning om udskydelse af investering fra 2019 til
2020., Røgalarmer, besked højmark EL, røgalarme
præstegård

11.500 kr. må overføres fra 2019 til 2020. 

6 - Hee MR - Ansøgning om konvertering af
anlægsmidler.

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om, at anlægsbevilling på
50.000 kr. til reparationer på kirken konverteres til
maling af døre og vinduer i præstegården.

Sager:
Bevilling - Anlægsmidler reparation af kirke - Hee -
Ringkøbing Provsti (2020 - 69)

Bilag:
Intet emne

Provstiudvalget bevilger konvertering af
anlægsmidler, 50.000 kr., fra kirken til maling af døre
og vinduer i præsteboligen.
Det præciseres, at anlægsarbejder ikke må
gennemføres, førend der er søgt og bevilget
konvertering.
 
Menighedsrådet opfordres til at medtage udgifterne
til kirken som anlægsønske i budget 2021.

7 - Hvad kan dækkes af 5% midler?

Til behandling:
Hvilke udgifter kan dækkes af 5% midler?

Sager:
5% midler - Ringkøbing Provsti - bagatelgrænse
(2019 - 16374)

Bilag:
Aktdokument

Provstiudvalget har drøftet punktet og besluttet at
medtage punktet på formandsmødet. 

8 - Gennemgang af lejeaftaler

Til behandling: 
Gennemgang af lejeaftaler.

Sager:
Legalitetskontrol - Sdr. Lem - lejekontrakt -

Udsættes til næste møde. 



Ringkøbing Provsti (2019 - 25665)

Bilag:
Aktdokument

9 - Dagsorden til formandsmøde den 29. januar
2020.

Til behandling: 
Dagsorden til formandsmødet den 29. januar 2020.

Sager:
Møder - Ringkøbing PU - formandsmøder (2019 -
5256)
Møder - Ringkøbing PU - formandsmøder (2019 -
5256)

Bilag:
KM - Habilitet, Aktdokument

Dagsorden til formandsmøde.
 
- Velkomst v/ Lilian Tyrsted
- Gennemgang af procedurer ved sagsbehandling af
sager/byggesager v/stiftsjurist Martin Grigel Vester
- Habilitet v/stiftsjurist Martin Grigel Vester
- Fælles regnskabskontor v/ Hans-Ole Jessen 
- Udvikling af medlemmer i folkekirken
- Kirkegårdskort og opmåling v/ Lilian Tyrsted
- Ydelser på kirkegården
- Udbetaling af 5% midler v/ Lilian Tyrsted
- Kvartalsrapporter v/ Torben Høj
- Eventuelt.
 
 
 

10 - Sdr. Nissum Kirke - støttemur v/kirken ifm. ny
cykelsti Husby-Bjerghuse,

Til orientering. 

Sager:
Plansag - etablering af ny cykelsti langs Klitvej og
indgreb i dige - Sdr. Nissum - Ringkøbing Provsti
(2019 - 23845)

Bilag:
RE Til anlægsingeniør Thomas Aas Christensen, Ny
cykelsti Husby-Bjerghuse, støttemur ved Sønder
Nissum Kirke (STPR F2 694310), Sønder nissum
cykelsti udtal 19 - 2, Sønder nissum cykelsti
mødenotat 19 - 2

 

11 - Projekt renovering af Rindum Kirke.

Til orientering: 
Projekt renovering af kirke er sendt til Ribe Stift, som
har kvitteret for modtagelsen og videresendt sagen
til udtalelse hos Nationalmuseet og Den kgl.
bygningsinspektør.

Sager:
Byggesag - kirkerenovering - Rindum (2019 - 19681)
Byggesag - kirkerenovering - Rindum (2019 - 19681)

 



Bilag:
Aktdokument, 2295_Rindum
kirke_istandsættelse_budget_2019-12-13,
2295_Rindum
kirke_istandsættelse_projektbeskrivelse_2019-12-
13, 2386_Rindum kirke_Blytag_Projektbeskrivelse
2019-12-16, blytag overslag, Til Rindum Sogns
Menighedsråd, kvittering for modtagelse af
ansøgning

12 - Gl. Sogn Kirke - Tårnrenovering

Til orientering: 
Projekt tårnrenovering er sendt til Ribe Stift, som har
kvitteret for modtagelsen og videresendt sagen til
udtalelse hos Nationalmuseet og Den kgl.
bygningsinspektør.

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 -
10206)

Bilag:
Gammel Sogn Kirke, Ringkøbing Provsti -
Tårnrenovering - Dispositionsforslag af d.
19.12.2019, Ansøgning 2019-12-19_Ribe Stift,
Samlemappe 2019-12-19 komprimeret del 1,
Gammel Sogn Kirke, Ringkøbing Provsti -
Tårnrenovering - Dispositionsforslag af d. 19.12.2019
- fortsat - billedmateriale, Samlemappe 2019-12-19
komprimeret del 2, Til Ny Sogn og Gammel Sogn
Menighedsråd, kvittering for modtagelse af
ansøgning, Gammel Sogn Kirke
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Torben Johnsen Høj (Ringkøbing
Provstiudvalg)

Anette Lillevang

Hans-Ole Jessen Vagn Vestergaard Gravesen

Inge-Dorthe Kaasgaard Lilian Tyrsted (Ringkøbing Provsti)
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