
Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

16.01.2019 - d. 16-01-2019 kl. 16:00 til 18:15

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

Afbud fra Vagn Gravesen. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen.

 

Provstiudvalget godkender dagsordenen. 

2 - Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

Provstiudvalget godkender og underskriver
referatet. 

4 - Ringkøbing - ansøgning 5% midler

Til behandling: 
MR ansøger om udbetaling af 5% midler til dækning
af reparation af alterkalke, i henhold til overslag fra
kirkesølvsmed Andreas Exner, på 12.500 kr.
 
Hans-Ole Jessen og Lone Hvejsel deltager ikke i
behandlingen af dette punkt.

Sager:
Ringkøbing - kirke - ansøgning om 5% midler (2018 -
41491)

Bilag:
Ansøgning provsti, alterkalke

Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets
ansøgning og besluttet at
imødekomme menighedsrådets ansøgning om 5%
midler på op til 12.500 kr. Beløbet kan udbetales
mod dokumentation for afholdt udgift - ved
indsendelse af attesteret bilag.

5 - Staby - ansøgning om at flytte penge fra bygge-
til driftskonto

Til behandling: 
MR ansøger om afholdelse af udgift på 3.976,58 kr.
til byggesagsgebyr (vedrører opførelse af ny
graverbygning) af de overskydende anlægsmidler
62.997 kr.

Efter udarbejdelse af dagsordenen er indkommet
ansøgning om afholdelse af udgift til etablering af
stophane, 4.637,45 kr., og slutregning fra arkitekt
vedrørende 1. projekt graverbygning 6.250 kr.
Udgifterne ønskes afholdt af de overskydende
anlægsmidler.
 
Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets
ansøgninger og godkender udbetaling fra



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

Bilag:
Ansøgning til provstiudvalg 18.12.2018

anlægsmidler på de 3 ansøgte beløb, 14.864,03 kr.
 
Overskydende anlægsmidler er herefter 48.133 kr.,
hvilket beløb skal fremgå af årsregnskabet for 2018.

6 - Haurvig - godkendelse af byggeregnskab

Til behandling: 
MR ansøger om godkendelse af byggeregnskab med
en samlet udgift på 576.894,25 kr., udvisende et
underskud på 26.894,25 kr., hvortil kommer MR
andel af selvrisikoen på 3.750 kr. eller et samlet
underskud på 30.644,25 kr.
 
PU har den 6.12.2018 godkendt udbetaling af 5%
midler op til 40.000 kr. til dækning af merudgifter.

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

Bilag:
Byggeregnskab vinduer, Mail John Stærkær, Mail fra
Forsikringsenheden, Byggeregnskab vinduer

Provstiudvalget har behandlet og godkendt
byggeregnskabet. Beløbet er udbetalt. 

7 - Opfølgning på kirkegården.

Til behandling: 
Opfølgning på:
1) møde med landinspektør Arne Daniel Kristensen,
og Johannes Mikkelsen fra Brandsoft
2) tidsregistreringer på kirkegården
 

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

Bilag:
Delreferat fra møde 09.10.2018

1)Provstiudvalget har besluttet, at alle menighedsråd
skal tilbydes kirkegårdskort.
Formænd orienteres herom på formandsmøde.
Menighedsrådene skal melde tilbage, om de ønsker
at medvirke, der skal oprettes
samarbejdsaftale menighedsrådene imellem. 
2)Provstiudvalget har besluttet, at foretagne
tidsregistreringer sendes til menighedsrådene.
Det anbefales, at alle gravere fortsætter
tidsregistrering aht. kommende kostprisberegninger.
Tidsregistreringerne skal fortsat sendes til provstiet.

8 - Thorsminde - ansøgning om brug af erstatninger

Til behandling: 
MR anmoder om tilladelse til at:
1) modtage et beløb fra RAH, som dispensation, for
at have en transformator stående på kirkens jord.
    Beløbet størrelse kendes ikke, men ønskes
anvendt til betaling af landinspektør, som skal være

Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets
ansøgning og besluttet:
1) at imødekomme menighedsrådets ansøgning om
at modtage et beløb fra RAH, som leje for placering
af transformator. Det modtagne beløb må anvendes
til matrikulær oprydning blandt kirkens matr.nr.
2) at imødekomme menighedsrådets ansøgning om
at modtage et beløb fra Vestforsyningen. Det



MR behjælpelig med at sammenlægge   
    kirkens matrikelnumre til en samlet ejendom, og
foretage tilretninger i tingbogen, således at det
fremover er én ejer af ejendommen. 
2) modtage et beløb fra Vestforsyningen, i
størrelsesordenen 10.000 kr.
    Beløbet ønskes anvendt til istandsættelse af
kirkegårdslåge, som er blevet sandblæst i
forbindelse med en storm.
 
Anette Lillevang deltager ikke i behandlingen af
dette punkt.

Sager:
Kirkens omgivelser - Thorsminde Kirke - Ringkøbing
Provsti - ensretning af ejerforhold (2019 - 70)

Bilag:
VS Thorsminde Kirke, Thorsminde Kirke

modtagne beløb, ca. 10.000 kr., må anvendes til
istandsættelse af kirkegårdslåge på Thorsminde
kirkegård.
Det gøres opmærksom på, at såfremt der, i
forbindelse med istandsættelse af lågen, foretages
ændringer på lågen skal dette godkendes af
provstiudvalget og stiftsøvrigheden.

9 - Ulfborg - ansøgning om godkendelse af projekt
Lektorieprædikestol.

Til behandling: 
MR ansøger om godkendelse af:
1) projekt istandsættelse af lektorieprædikestol,
2) restfinansiering af projekt istandsættelse af
lektorieprædikestol ved brug af resterende
anlægsmidler, hensat til renovering af Ulfborg kirke,
157.000 kr.
 
Der er i forbindelse med budget 2019 ansøgt og
bevilget brug af op til 310.000 kr. af anlægsmidler,
hensat til renovering af Ulfborg kirke, 467.000 kr.

Sager:
Ulfborg - kirker - lektorieprædikestol (2018 - 41528)
Ulfborg - kirker - lektorieprædikestol (2018 - 41528)

Bilag:
Ansøgning om godkendelse af projekt
Lektorieprædikestol., Samlemappe til BY

Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets
ansøgning og anbefaler projektet,
som videresendes til Ribe Stift for behandling.
 
Menighedsrådet anmodes om at indhente flere
tilbud på anlægsarbejderne og indsende til
provstiudvalget med ansøgning om restfinansiering. 
 

10 - Vemb - oversendelse af byggesag uden for
kirkegården til behandling

Til behandling: 
PU har på møde den 7.3.2018 anbefalet projektet
overfor Ribe Stift, som nu - efter bl.a. indhentelse af
udtalelser fra den kgl. bygningsinspektør og
Nationalmuseet, har oplyst, at kompetencen til at

Provstiudvalget anbefaler/godkender projektet
og anmoder menighedsrådet om at indhente flere
tilbud på anlægsarbejderne og indsende til
provstiudvalget med ansøgning om restfinansiering. 



godkende projektet ligger hos PU. Dette fremgår af
skrivelse fra Ribe Stift af 4.1.2019.

Sager:
Byggesag - Gørding-Vemb-Bur - Ringkøbing Provsti -
graverfaciliteter (2019 - 863)
Byggesag - Gørding-Vemb-Bur - Ringkøbing Provsti -
graverfaciliteter (2019 - 863)

Bilag:
Til Ringkøbing Provsti, byggesag uden for
kirkegården, 180927 Vemb Kirke, ny graverbygning,
Vemb.graverbygning, Skitseforslag 2017-12-08,
Vedr.-byggeri, 17050 - Økonomisk overslag 2018-02-
23

11 - Ulfborg - afgørelse dobbeltlåge til kirkegården

Til orientering:
Stiftsøvrigheden principgodkender det af
arkitektfirmaet NB Tegnestuen udarbejdede projekt
af 28. marts 2018, under følgende forudsætninger:
- At der tilknyttes en digekyndig arkitekt, der kan
beskrive hvordan diget rettes til og afsluttes mod
pillerne og at dette indsendes til Stiftsøvrighedens
særskilte godkendelse.
- At der gøres brug af Nationalmuseets arkæologisk
medvirken, ved fjernelse af nogle af digets sten,
samt udgravning til de to piller og at aftale herom
træffes med museet senest fem uger før arbejdets
iværksættelses.
- At det overvejes om ikke påtænkte underlag bør
ændres, således at fremkommeligheden på
kirkegården øges for gangbesværede
- At der sikres en arkitektonisk konsistens i projektet
således at f.eks. lågerne udføres i samme stilart
 
 

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

Bilag:
Ulfborg, 181220 Ulfborg Kirke, ny dobbeltlåge i
stendige, Faktura 48148 udtalelse Ulfborg, Afgørelse
- Ulfborg dobbeltlåge - 2018, Ulfborg udtal 18 - ny
låge gennem stendige

Provstiudvalget tager Stiftsøvrighedens godkendelse
af projektet til efterretning.  
Menighedsrådet anmodes om at indhente flere
tilbud på anlægsarbejderne og indsende til
provstiudvalget inden påbegyndelsen.

12 - Byggeregnskab Udskiftning af loft i våbenhus,
Hover Kirke

Provstiudvalget har behandlet og godkendt
byggeregnskabet.  



 
Til behandling:
MR ansøger om godkendelse af byggeregnskab med
en samlet udgift på 29.975 kr., udvisende et
underskud på 4.975 kr.
 
Vagn Gravesen og Inge-Dorthe Kaasgaard deltager
ikke i behandlingen af dette punkt.

Sager:
Byggesag - Hover - Ringkøbing Provsti - regnskab
udskiftning af loft i våbenhus (2019 - 1341)

Bilag:
Byggeregnskab Udskiftning af loft i våbenhus, Hover
Kirke

13 - Lyngvig Kirke - sammenstilling af indkomne
tilbud, redegørelse til Ringkøbing Provsti

Til behandling: 
MR ansøger om midler til restfinansiering af projekt
ud- og indvending restaurering af kirken.
Iht. indhentede tilbud er budgettet overskredet med
737.000 kr.
 

Sager:
Lyngvig - kirker - facaderenovering af Lyngvig Kirke
(2018 - 27625)

Bilag:
Bilag A_PJPs - tilbud, Bilag B_Dansk Kirkekalk - tilbud,
Bilag C_Sammenstilling af indkomne tilbud - Lyngvig
Kirke - ud- og indvendig restaurering, Til Ringkøbing
Provsti - vedr Lyngvig Kirke ud- og indvendig
restaurering, Provsti

Provstiudvalget har gennemgået og
behandlet menighedsrådets ansøgning om
restfinansiering af projekt ind- og udvending
facaderenovering.
Provstiudvalget har besluttet ikke
at imødekomme menighedsrådets ansøgning og
anmoder menighedsrådet om at tilrette
anlægsprojektet iht. de tildelte anlægsmidler.
 
Anlægsmidlerne for budget 2019 er fordelt, hvilket
er årsagen til, at ansøgningen ikke kan
imødekommes.
 
Formand og medlem af provstiudvalget
kontakter menighedsrådet - og afholder et møde
med menighedsrådet.
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Torben Johnsen Høj (Ringkøbing
Provstiudvalg)

Anette Lillevang

Hans-Ole Jessen Inge-Dorthe Kaasgaard

Lone Anette Hvejsel (Ringkøbing Provsti)
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