
Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

15.05.2019 - d. 15-05-2019 kl. 16:00 til 18:00

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 referat fra sidste møde.

 

Provstiudvalget godkender og underskriver
referaterne. 

3 - Bagatelgrænse

Til behandling: 
Skal der afsættes en beløbsmæssig bagatelgrænse
for ansøgninger til 5% midler/provstiudvalget?

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

Bilag:
Bagatelgrænse

Provstiudvalget har besluttet, at
indføre en bagatelgrænse på 10.000 kr. + moms for
ansøgninger, der ønskes behandlet af
provstiudvalget.
Sekretæren bemyndiges til at behandle ansøgninger
mindre end 10.000 kr. + moms - ud fra de givne
retningslinier.

4 - Sdr. Lem - ansøgning om 5% midler til grus på
kirkegården

Til behandling: 
Menighedsrådet ønsker at udskifte gammelt grus og
få sti genetableret med korrekt hældning.
Der er indhentet tilbud på hhv. 8.150 og 9.200 kr. +
moms.
Menighedsrådet ønsker udgiften dækket af 5%
midler.

Sager:
Ansøgning - 5% midler - Sdr. Lem - grus på

Provstiudvalget kan ikke imødekomme
menighedsrådets ansøgning, da der ikke er tale om
en uforudset udgift.
5% midlerne er til uforudsete udgifter og ikke til
ekstraordinære opgaver.
Menighedsrådet opfordres til at medtage udgiften i
budget 2020. 



kirkegården (2019 - 14221)

Bilag:
Ansøgning om omlægning af grus mod vestdiget til
provsti, Tilbud vedr. Grus BM, Tilbud_65 grus vest
for dige TP

5 - Personalekonsulent

Til behandling: 
Punktet er udsat fra sidste møde.

Sager:
Konsulenter - Ringkøbing Provsti -
Personalekonsulent (2019 - 13521)
Konsulenter - Ringkøbing Provsti -
Personalekonsulent (2019 - 13521)

Bilag:
Delreferat fra møde 24.04.2019 II,
Personalekonsulent - Ringkøbing Provsti 29032019

Punktet blev drøftet. 

6 - Hee MR - Ombygning af graverbygning

Til behandling: 
Menighedsrådet ønsker projektet genbehandlet og
foreslår projektet finansieret således:
Anlægsbevilling 400 tkr., omkonvertering af
anlægsbevilling til præstegårdstag 100 tkr.,
tillægsansøgning hos provstiet 30 tkr.
(Her er taget forbehold for afløftning af moms på
projektet)
 
Provstiudvalget skal i den forbindelse vurdere, om
reparation af præstegårdstaget kan udskydes til
2020 eller senere.

Sager:
Byggesag - Hee - tilbygning af graverfaciliteter (2019
- 13518)
Byggesag - Hee - tilbygning af graverfaciliteter (2019
- 13518)
Byggesag - Hee - tilbygning af graverfaciliteter (2019
- 13518)

Bilag:
SV Til Hee MR - Delreferat fra møde 24.04.2019
(STPR F2 460559), SV Til Hee MR - Svar på
henvendelse af 30.4.2019 (STPR F2 468338), VS

Provstiudvalget har godkendt projektet, og foreslår
menighedsrådet at overveje, at spejlvende
tegningen, således at adgangsforholdene for
handicappede forbedres. 
Provstiudvalget er blevet bekendt med udbetaling af
forsikringsmidler på præsteboligen, og
godkender omkonvertering af forsikringsmidlerne til
projektet.
Menighedsrådet skal søge midler i
tilgængelighedspuljen, og kan evt. få hjælp hertil via
regnskabsfører.



7 - Velling MR - ansøgning om 5% midler til
renovering og omintonation af orgel.

Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om 5% midler til
renovering og omintonation af orgel i Velling Kirke,
jfr. indhentet konsulentudtalelse og tilbud på
90.062,50 kr. incl. moms.

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

Bilag:
1. Orgel. Brev til provstiet_, 2. Organist udtalelse.
Bilag 1, 3. Udtalelse fra Torben Krebs. Bilag 2, 4.
Tilbud på renovering Bilag 3

Provstiudvalget har anbefalet projektet,
som videresendes til Stiftsøvrighedens behandling.
Provstiudvalget har ikke beslutningskompetance, da
der er tale om kirke-inventar.
Menighedsrådet opfordres til at medtage
finansieringen i budget 2020. Såfremt projektet
godkendes i 2019 vil udgiften i henhold til
nærværende ansøgning kunne dækkes af 5% midler.

8 - Staby - ansøgning om køb af møbler

Til behandling: 
Staby MR ansøger om at måtte anvende 30.500 kr. til
indkøb af møbler til graverkontoret - beløbet ønskes
anvendt af overskydende anlægsmidler, 48.133 kr.

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

Bilag:
Tilbud på møbler

Provstiudvalget godkender ansøgning om køb af
møbler for 30.500 kr. Udgiften må afholdes af
overskydende anlægsmidler fra projekt
graverfaciliteter.

9 - Fra MR - Projekt dobbeltlåge – i det østlige
stendige.

Til behandling: 
Ulfborg MR ansøger om, at konsulent fra
Nationalmuseet, i forbindelse med besøg ved kirken
i anden anledning, må overvære gennemgravning af
diget i forbindelse med projekt - nye kirkegårdslåger.
Dette for bl.a. at spare et konsulenthonorar i
størrelsesorden 10.000 kr.

Sager:
Ulfborg - kirkens omgivelser - udskiftning af
kirkegårdslåger (2018 - 31843)
Ulfborg - kirkens omgivelser - udskiftning af
kirkegårdslåger (2018 - 31843)

Bilag:
Ulfborg Sogn. Projekt dobbeltlåge – i det østlige

Provstiudvalget godkender menighedsrådets
ansøgning. 



stendige., Scan_20190508 (2)

10 - Tim Kirke - Plantning af skov på naboejendom

Til behandling:
Hvordan skal provstiudvalget forholde sig til denne
henvendelse - afventer svar fra Ribe Stift.

Sager:
Borgerhenvendelse - Tim - plantning af skov på
naboejendom til kirken (2019 - 16086)

Bilag:
Plantning af skov, Tim, Erik Olesen oversigt
2019.03.29, Tim Erik Olesen skitse
skovrejsningsområde

Provstiudvalget har gennemgået sagen, og
videresendt ansøgningen til Stiftsøvrighedens
behandling. 

11 - Fra Gørding-Bur ansøgning om
Kirkegårdsportaler

Til behandling:
Menighedsrådet har tidligere ansøgt om
godkendelse af portalerne ved Gørding og Bur kirker,
men ved en fejl blev ansøgningen ikke behandlet
på provstiudvalgsmødet den 24. april 2019.
Samtlige provstiudvalgsmedlemmer har
efterfølgende, pr. mail, anbefalet, at projektet
sendes til Ribe Stift for behandling, hvilket er sket
den 1. maj 2019.
Finansieringen er endnu ikke godkendt. 

Sager:
Byggesag - Gørding-Vemb-Bur - Ringkøbing Provsti -
kirkeportaler v/Gørding og Bur kirke (2019 - 4347)

Bilag:
Kirkegårdsportaler, Bent Ørts, Nørre Gørding,
Indgangportal Gørding Kirke, Bur, Indgangsportal Bur
Kirke

Provstiudvalget har godkendt projektet og har
videresendt til Stiftsøvrighedens godkendelse.
Finansieringen er ikke godkendt. 

12 - Ringkøbing MR - Godkendelseserklæring -
barokorgel

Til orientering: 
Barokorglet i Ringkøbing Kirke er godkendt.

Sager:
Godkendelse -Ringkøbing kirke - barokorgel (2019 -
14197)

 



Bilag:
scan20190416125708

13 - Rindum MR - Udbetaling fra maskinpulje

Til orientering: 
Rindum MR har indsendt regning for køb af maskine,
iht. tidligere ansøgning og bevilling.
Regningen er lavere end bevillingen, og beløbet er
derfor udbetalt.

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

Bilag:
Maskinpulje, scan0161

 

14 - Fra Hvide Sande MR - Orientering vdr. lydanlæg

Til orientering:
Menighedsrådet redegør for den store overskridelse
på projektet.
 

Sager:
Ringkøbing PU - kirkelige kasser - regnskab 2018
(2018 - 27400)

Bilag:
Til Ringkøbing Provsti
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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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