
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 16. juni 2016. Kl. 15:30
Mødested: Provstikontoret, 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 Godkendelse af referat fra sidste møde PU godkender og underskriver referatet.

4 Generel drøftelse af foreløbige budgetter
Sag: Budget 2017 (948)

Henvendelse Hvide Sande

Generel drøftelse af foreløbige budgetter

Henvendelse Ulfborg
Omkring honorarer - fælles regnskabskontor

PU har drøftet henvendelse fra Hvide Sande, og er
opmærksomme på den økonomiske situation.
Der kigges på ligningen i forbindelse med endelig
udmelding.

PU har drøftet henvendelse omkring
regnskabskontor, men provstiet må ikke, som
tilsynsmyndighed, medvirke til ansættelse af
central regnskabsfører.
For nærmere oplysning kan regnskabskontor i
Tarm kontaktes, alternativt regnskabskontor i
Tønder provsti.

5 Ansøgning om likviditetslån
Sag: Haurvig Kirke (767) - Haurvig Sogn

Ansøgning om likviditetslån
MR ansøger om likviditetslån til betaling af
regningerne i forbindelse med installation af
varme- og ventilationsanlæg.
MR ansøger om likviditetslån på 150.000 kr.
indtil bevilgede anlægsmidler er udbetalt ultimo
2016.

PU bevilger likviditetslån på 150.000 kr. - til
dækning af udgifter i forbindelse med etablering af
varmeanlæg. Projektet forventes tilendebragt i løbet
af juli/august måned 2016.
Likviditetlånet skal tilbagebetales ultimo 2016, når
anlægsmid-lerne er modtaget fra kommunen.

6 MR henvendelse til Nationalmuseet
Sag: Genåbning af nordvinduer (866) -
Gammel Sogn

MR henvendelse til Nationalmuseet

PU tager MR´s henvendelse til Stiftet til
efterretning.
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Notat tlf.samtale Stiftet

7 Omdannelse af stillinger
Sag: Kombinationsstillinger i kirke,
kirkekontor og kirkehus (991) - Ringkøbing
Sogn

Omdannelse af stillinger
MR ansøger om 5% midler til dækning af
konsulenthonorar i forbindelse med omdannelse
af stillinger på medarbejdere tilknyttet kirke og
kirkehus.
Honorar incl. moms og kørselsgodtgørelse
beløber sig til 40.000 kr.

Hans-Ole Jessen og Lone Hvejsel deltager ikke i
behandlingen af dette punkt.

PU har behandlet sagen, og vurderet, at der ikke er
tale om en uforuset udgift til konsulenten, og afslår
derfor anmodningen om dækning fra 5% puljen.

8 Ansøgning til provstiudvalget
Sag: Poulsgårdsvej 7, Ringkøbing (986) -
Ringkøbing Sogn

Ansøgning til provstiudvalget

Hans-Ole Jessen og Lone Hvejsel deltager ikke i
behandlingen af dette punkt.

PU har besluttet at udsætte punktet til næste møde,
og ønsker forud for næste møde at besigtige
ejendommen.
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9 Adgangsforhold til kapel m.m.
Sag: Adgangsforhold til kapel m.m. (992) -
Hvide Sande Sogn

Adgangsforhold til kapel m.m.

Henvendelse til Stiftets bygningskonsulent
MR har kontaktet Stiftets bygningskonsulent
med forespørgsel om, hvordan de skal gribe
sagen an - kan bygningskonsulenten være dem
behjælpelig ?

10 Projekt godkendt - udskiftning af orgel
Sag: Anskaffelse af orgel. (853) - Madum
Sogn

Projekt godkendt - udskiftning af orgel
Stiftsøvrigheden godkender det af Knud
Fuusgaards Tegnestue udarbejdede forslag af
februar 2014 til udskiftning af orgel i Madum
Kirke under forudsætning af:
- at kirkens tidligere orgel, bygget 1969 af I.
Starup & Søn, så vidt muligt afhændes til en
kirke eller kapel inden for Folkekirken.
- at der ikke skal graves under gulv og at det
nye orgel blot skal placeres på gulvet samme
sted som det gamle. Hvis det bliver nødvendigt
at grave under gulv, skal Nationalmuseet straks
kontaktes.
- at projektet ikke involverer fjernelse af bænke,
da dette kan medføre andet arbejde som nye
gulve etc. Dette vil udgøre et projekt i sig selv,
som kræver en sær-skilt godkendelse hos
Stiftet.

Overdragelse af nuværende orgel
Madum MR orienterer om, at
Kriminalforsorgen gerne vil overtage det
nuværende orgel, til opsætning i nyt fængsel på
Falster.

Har forespurgt stiftsøvrigheden om, om
orienteringen er tilstrækkelig for at opfylde
betingelsen for afhændelsen. Afventer svar
herpå.

11 Årsgennemgang - Egens Borebiller m.m.
Sag: Hover Kirke, insektangreb og murkroner
(731) - Hover Sogn

Årsgennemgang - Egens Borebiller m.m.
Der er foretaget ét års gennemgang, og ikke
fundet tegn på aktive angreb og det var iøvrigt
intet at bemærke.
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12 Ribe Stift anmoder Nationalmuseet om
udtalelse
Sag: Kirkeklokke i Sdr. Lem Kirke (981) -
Sønder Lem Sogn

Ribe Stift anmoder Nationalmuseet om
udtalelse
Ribe Stift har forespurgt Nationalmuseet – hvis
menighedsrådet måtte ønske det – om de vil
være villig til at udarbejde en udtalelse om
klokken, dens alder og eventuelle konsekvenser
ved en etableringen af et automatisk ringeanlæg
på den.

MR klage vedr. påbud fra Arbejdstilsynet
MR har "klaget" over påbud fra Arbejdstilsynet
og anmoder i den forbindelse om
fristforlængelse til at imødekomme påbuddet.

Svar til MR på henvendelse 29.5.2016

13 Referat konsulentrunde
Sag: Kirkerestaurering Højmark Kirke (690) -
Sønder Lem Sogn

Referat konsulentrunde

14 Referat konsulentrunde
Sag: Altertavle - Ulfkær Kirke (910) - Ulfborg
Sogn

Referat konsulentrunde

15 Referat konsulentrunde
Sag: Ønske om renovering af kirken (965) -
Rindum Sogn

Referat konsulentrunde

16 Referat konsulentrunde
Sag: Indgangsportaler ved kirken (966) -
Sønder Nissum Sogn

Referat konsulentrunde
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17 Entreprisekontrakter og økonomisk overslag
Sag: Tim Kirkegård, rådgivning (806) - Tim
Sogn

Entreprisekontrakter og økonomisk overslag
MR har indsendt entreprisekontrakter og
økonomisk overslag på projektet.
Udgiften til anlæggelse af materielplads er
reduceret, for at få et beløb til uforudsete
udgifter. MR håber dog at kunne fuldføre
projektet fuldt ud.

18 Omlægning kirkegård
Sag: Udvikling på kirkegården (818) - Staby
Sogn

Omlægning kirkegård
Orientering om fremtidig omlægning af
kirkegården.

19 Meddelelse om ny plan i PlansystemDK:
Område til én vindmølle syd for Nørre
Vosborg
Sag: Område til én vindmølle syd for Nørre
Vosborg (994) - Vemb Sogn

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK:
Område til én vindmølle syd for Nørre Vosborg
Planen er vedtaget.

Tillæg nr. 10 - Område til én vindmølle syd for
Nørre Vosborg
Planen er vedtaget.

20 Forslag til Lokalplan 401 og Tillæg 65 for et
område til boligformål, Ringkøbing K er
offentliggjort
Sag: Forslag til Lokalplan 401 og Tillæg 65
for et område til boligformål, Ringkøbing K er
offentliggjort (995) - Velling Sogn

Forslag til Lokalplan 401 og Tillæg 65 for et
område til boligformål, Ringkøbing K er
offentliggjort

21 Ændring af sognegrænse.
Sag: Matrikulær flytning af arealer mellem
sognene i Sdr. Lem og Dejbjerg (1001) -
Sønder Lem Sogn

Ændring af sognegrænse.
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Ændring af sognegrænse.
Modtaget orientering om, at sognegrænse
mellem Sdr. Lem og Dejbjerg er ændret
matrikulært.

22 Synsudskrift 2016
Sag: Synsudskrift (783) - Staby Sogn

Synsudskrift 2016
Bygningssyn Staby Kirke 260516

23 Referat provstesyn 11.5.2016
Sag: Synsudskrifter (996) - Lyngvig Sogn

Referat provstesyn 11.5.2016

24 Referat provstesyn 11.5.2016
Sag: Synsudskrifter (997) - Haurvig Sogn

Referat provstesyn 11.5.2016

25 Referat provstesyn 11.5.2016
Sag: Synsudskrifter (998) - Hvide Sande Sogn

Referat provstesyn 11.5.2016

26 Synsudskrift 2016
Sag: Synsrapport fra bygningssyn 2016 (999) -
Ulfborg Sogn

Synsudskrift 2016

27 Referat provstesyn 31.5.2016
Sag: Synsudskrifter (1002) - Gammel Sogn

Referat provstesyn 31.5.2016

28 Referat provstesyn 31.5.2016
Sag: Synsudskrifter (1003) - Ny Sogn

Referat provstesyn 31.5.2016
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