
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 16. marts 2017. Kl. 14:00
Mødested: Kirkepladsen 1, Ringkøbing

Afbud fra Anette Lillevang og Hans-Ole Jessen.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden PU godkender dagsordenen.

2 Godkendelse af referat fra møde den
11.1.2017.

PU godkender og underskriver referatet.

3 Redegørelse fra AW Revision
Sag: Vejledende honorarsatser (1066)

Redegørelse fra AW Revision

Vejledende honorarsatser Skjern
Skjern Provsti har vejledende honorarsatser jfr.
vedhæftede.

Vejledende honorarsatser Holstebro

PU har besluttet, at komme med et udspil til
vejlende honorartakster på næste møde.

4 Beholdningseftersyn
Sag: Regnskab 2016 (951)
Kasseeftersyn ultimo 2016 og revisors
kommentarer.

Provstirevisor har gennemført kasseeftersyn
med kort varsel.  Der er givet enkelte
bemærkninger omkring manglende aftale om
betaling af el, vand og varme - og omkring
legater.

Kirkekassernes beholdning i NORD udgør
6.840.874 kr. samt prohiberede konti med
indestående 1.225.092 kr.
Kirkekassernes beholdning i SYD udgør
12.088.204 kr. samt prohiberede konti med
indestående 2.929.308 kr.

Kasseeftersyn Ultimo 2016

PU har gennemgået og godkendt kasseeftersynene.

5 Beholdningseftersyn
Sag: Regnskab 2016 (951)

Ad 1) PU har gennemgået og godkendt
kasseeftersynet.
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Mødepunkt Beslutning

AD 1) Beholdningseftersyn.

Provstirevisor har gennemført kasseeftersyn
med kort varsel og uden bemærkninger.

PUK-kassens beholdning udgør 363.612 kr.

Reserveligning i NORD udgør 605.905 kr., og i
SYD 1.101.924 kr.

Ad 2) Regnskab 2016.

PUK-regnskabet udviser driftsoverskud på
24.602,83 kr. mod et budgetteret underskud på
2.733 kr.
De frie midler udgør 302.650,01 kr.

Beholdningseftersyn
Beholdningseftersyn for Ringkøbing
Provstiudvalg.

Udkast årsregnskab

Ad 2) PU har gennemgået og godkendt regnskab
for Ringkøbing Provstiudvalg, CVR.nr. 21242071,
regnskab 2016, Afleveret d. 16-03-2017 15:02

6 Tillæg organistopgørelse
På lukket dagsorden

7 Byggeregnskab Haurvig
Sag: Haurvig Kirke (767) - Haurvig Sogn
Gennemgang og godkendelse af byggeregnskab
i forbindelse med etablering af nyt varmeanlæg
og ventilation.

Menighedsrådet har modtaget anlægsbevilling
på 925.000 kr. (incl. moms) til projektet.

Byggeregnskabet viser en samlet udgift på
900.218,09 kr.

Byggeregnskab Haurvig

Bankudtog

PU har godkendt byggeregnskabet udvisende en
udgift på 900.218,09 kr.
Det resterende anlægsbeløb, 24.781,91 kr. vil blive
modregnet i budget 2018.

8 Svar fra MR
Sag: Kirkeklokke i Sdr. Lem Kirke (981) -
Sønder Lem Sogn

Svar fra MR
MR oplyser, at de ikke ønsker låger til
kirketårnet og dermed lågeåbner mv. dvs. tilkøb
20 og 21  i forhold til kirkeklokkeprojektet, er
de. Det har MR skrevet til både Thubalka og til
VMB.

PU har godkendt igangsætning af projekt
erstatningsklokke.
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Mødepunkt Beslutning

Forespørgsel fra MR
MR forespørger, hvornår de må forvente svar
på, om de må bestille klokken.

9 Henvendelse PU-medlem
Sag: Lyngvig Kirke (976) - Lyngvig Sogn

Henvendelse PU-medlem
Indhentet udtalelse fra murer, som tidligere har
kalket Lyngvig Kirke ?

PU har besluttet, at projektet sendes til Jesper
Sottrup-Jensen med anmodning om besigtigelse af
kirken og en udtalelse.

TJH må kontaktes.

10 Henvendelse fra MR
Sag: Graverbolig - lejebolig (1060) - Gammel
Sogn

Henvendelse fra MR
MR ønsker graverboligen omdannet til
tjenestelejebolig.
Skal boligen ikke vurderes af Stiftets
bygningskonsulent fsv. angår leje ?

Tjenstlig lejebolig

PU har besluttet, at der skal udfærdiges en
lejekontrakt med en månedlige husleje på 2.200 kr.,
og en årlig regulering af lejen.

MR bør overveje, om lejemålet ønskes ændret til
tjenestelejebolig.

Ved eventuel renovering af lejemålet bør huslejen
stige forholdsmæssigt.

På baggrund af ovennævnte tager TJH en drøftelse
med MR.

11 Udskiftning af AV-udstyr i kirkehuset
Sag: Ansøgning 5% midler (1085) - Rindum
Sogn
Ansøgning om tilskud til udskiftning af
eksisterende AV-udstyr i Rindum Kirkehus.

AV-udstyret er ikke længere tidssvarende. Der
er indhentet ét tilbud på 77.432,50 kr. incl.
moms fra sædvanlig leverandør.

Udskiftning af AV-udstyr i kirkehuset

PU har besluttet ikke at imødekomme ansøgningen
om 5% midler.

Anlægsønsket bør medtages i budget 2018.

12 Vedtægter Gl./Ny Sogn til godkendelse
Sag: Kirkegårdsvedtægter Gl./Ny Sogn (1077)
- Gammel Sogn

Vedtægter Gl./Ny Sogn til godkendelse

PU har gennemgået vedtægterne og har enkelte
bemærkninger hertil. Disse sendes til MR med
anmodning om tilretning.

13 Udkast til tidsregistreringsskema
Sag: Erfa på kirkegårdene (1040)

Udkast til tidsregistreringsskema
Erfa-gruppens forslag til
tidsregistreringsskema.
Medlem af erfa-gruppen deltager gerne i pu-
møde for gennemgang af skemaet !

PU har gennemgået og godkendt udkast til
tidsregistreringsskema.
Gravere m.v. inviteres til morgenmøde, hvor erfa-
gruppen præsenterer skemaet.
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Mødepunkt Beslutning

14 NYE Kirkegårdsvedtægter i Velling
Sag: Kirkegårdsvedtægter (673) - Velling
Sogn

NYE Kirkegårdsvedtægter i Velling

15 Digeprojekt
Sag: Digeprojekt (1086) - Ny Sogn
Menighedsrådet har på baggrund af provstesyn
i 2016 foranlediget udarbejdet digeprojekt, og
ansøger om godkendelse af projektet og hel-
eller delvis finansiering af projektet.

Digeprojekt

PU har gennemgået projektet og besluttet at
videresende dette til Stiftet.
Finansiering af projektet er ikke behandlet eller
godkendt.
PU imødeser anlægsprojektet i budget 2018.

16 Reformationsfestival
Sag: Reformationsjubilæet 2017 (836)

Reformationsfestival
Ansøgning om økonomisk tilskud til folder.

Svar fra provstirevisor

PU kan ikke imødekomme ansøgningen om 5%
midler, da PUK-midler ikke må benyttes til et
sådan formål.
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Orientering

17 Kirkebogseftersyn
Sag: Aftale om kirkebogseftersyn (1043)
Kirkebogseftersynene er foretaget af kordegn -
fordelt over 6 dage (18,5 timer).

Kirkebogseftersyn
Opgørelse fra tilsynsførende af kirkebøger.

18 Korr. med MR-fmd.
På lukket dagsorden

19 Referat fra møde den 7. februar 2017
Sag: Budget 2018 (1080)

Referat fra møde den 7. februar 2017
Referat fra møde mellem provstierne og
kommunen.

20 Fratrædelsesaftale organist
På lukket dagsorden

21 KM endelige afgørelse
Sag: Emil Nolde maleri, (749) - Ølstrup Sogn

KM endelige afgørelse
Kirkeministeriet har afgjort, at der kan opnås
dækning for tyveriet af alterbilledet jf.
betingelsernes pkt. 412.3.
Folkekirkens Forsikringsenhed anmodes derfor
om at genoptage sagen med
henblik på udmåling af erstatningen.

22 Afgørelse - Ulfborg - borebilleangreb
Sag: Renovering af Ulfborg Kirke (964) -
Ulfborg Sogn

Afgørelse - Ulfborg - borebilleangreb
Stiftsøvrigheden godkender det af arkitekt
Knud Fuusgaard i samarbejde med nb
tegnestuen aps udarbejdede dispositionsforslag
af 1. november 2016 med tilhørende overslag af
2. november 2016, for behandling af Ulfborg
Kirkes tagrum for borebiller i
tagkonstruktionerne mv., under følgende
forudsætninger:
- Lukning af huller og indgange til loftsrummet
for at forhindre indtrængning af flagermus og
fugle skal ske på en sådan måde, at indeklimaet
i loftsrummet ikke forværres i forhold til angreb
af borebiller.
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Orientering

af borebiller.
- Rådgivende arkitekt skal nøje tilrettelægge og
følge den skitserede behandling mod
borebiller, så der ikke sker skader på kirkens
historiske inventar.
Stiftsøvrigheden gør opmærksom på, at arbejdet
ikke må udføres, før provstiudvalget har
godkendt finansiering af forslaget.

23 Afgørelse fra Stiftet
Sag: Udskiftning af vinduer. (1037) - No Sogn

Afgørelse fra Stiftet
Stiftsøvrigheden kan ikke godkende det af NB
Tegnestuen/Knud Fuusgaards Tegnestue
udarbejdede projekt dateret den 28. oktober
2016 om udskiftning af vinduer i No Kirke.

Stiftsøvrigheden henleder opmærksomheden på
begrundelsen i Nationalmuseets udtalelse for
ikke at kunne godkende projektet og på
forslaget om at overveje en istandsættelse af de
eksisterende vinduer.

No MR har ansøgt om deltagelse i forårets
konsulentrunde.

24 Aflæsning Vemb Kirke
Sag: Vemb Kirke, varmeanlæg (609) - Vemb
Sogn

Aflæsning Vemb Kirke

25 Tilbud på kalkning af Madum Kirke
Sag: Kirketårn - afskallet kalk (918) - Madum
Sogn

Tilbud på kalkning af Madum Kirke
Tilbudene er modtaget fra mr-formand den
2.3.2017 og ifølge aftale videresendt til stiftets
bygningskonsulent Jesper Sottrup-Jensen for en
udtalelse.

26 Orientering fra Stiftet.
Sag: Udskridning i klokkestol - etablering af
automatisk ringning. (983) - Stadil Sogn

Orientering fra Stiftet.
Orientering om ansøgning om frigivelse af
kirke- og præsteembedekapitaler

27 Forslag til Lokalplan nr 403 og Tillæg nr 66
- oplevelsescenter NaturKraft
Sag: Forslag til Lokalplan nr 403 og Tillæg nr
66 - oplevelsescenter NaturKraft (1076) -
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66 - oplevelsescenter NaturKraft (1076) -
Ringkøbing Sogn

Forslag til Lokalplan nr 403 og Tillæg nr 66 -
oplevelsescenter NaturKraft

28 Tillæg nr. 15 - Område til én vindmølle på
Fugleøen ved Thorsminde
Sag: Vindmøller ved Husby og Thorsminde -
indkaldelse af forslag og ideer (968) - Husby
Sogn

Tillæg nr. 15 - Område til én vindmølle på
Fugleøen ved Thorsminde
Med dette tillæg til kommuneplanen fastlægges
retningslinjer og rammer for lokalplan-
lægningen, der skal gøre det muligt, at etablere
én vindmølle på Fugleøen ved Thorsminde

29 Forslag til Lokalplan nr. 41 og Tillæg nr. 76
for et område til blandet bolig- og
erhvervsformål i Stadil er offentliggjort
Sag: Forslag til Lokalplan nr. 413 og Tillæg
nr. 76 for et område til blandet bolig- og
erhvervsformål i Stadil er offentliggjort (1083)
- Stadil Sogn

Forslag til Lokalplan nr. 41 og Tillæg nr. 76 for
et område til blandet bolig- og erhvervsformål i
Stadil er offentliggjort
Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den
28. februar 2017 vedtaget at offentliggøre
forslag til Lokalplan nr. 413 samt forslag til
Tillæg nr. 76 til Kommuneplan Ringkøbing-
Skjern 2013-2025, for et område til blandet
bolig og erhvervsformål, ved Skelmosevej,
Stadil.
Formålet med lokalplanen er at sikre, at
området kan anvendes til blandet bolig- og
erhverv i miljøklasse 1-3. Det kan f.eks. være
klinikker, kontorer, service, hotel, restaurant,
cafe, mindre udvalgsvarebutik eller kiosk i
tilknytning til ferielejligheder.
Lokalplanen giver også mulighed for at etablere
ferielejligheder i den gamle plejehjemsbygning
med mulighed for servering.
Forslag til lokalplanen og kommuneplantillæg
er vedtaget efter Lov om planlægning1.
Lokalplan og kommuneplantillæg kan på
nuværende tidspunkt ikke påklages. Først i
forbindelse med den endelige vedtagelse af
lokalplanen og kommuneplantillægget kan
disse påklages.
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30 Udb.frigivne kapitaler - 297.503,54 kr.
Sag: Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing (714) -
Ringkøbing Sogn

Udb.frigivne kapitaler - 297.503,54 kr.
Den 12/1-2017 overføres 297.503,54 kr. til
kirkens bank konto.Beløbet vil være til
disposition den 13/1-2017.
Beløbet er restudbetaling af det den 19/2-2016
bevilget frigivelse af indlånskapitalen salgssum
i stiftsmidlerne, og skal anvendes til
finansiering ved opførelse af nyt kirke- og
sognehus på Kirkepladsen i Ringkøbing.

31 Afgørelse - Ombygning af kapel
Sag: Anlægsarbejder budget 2017 (1062) -
Ringkøbing Sogn

Afgørelse - Ombygning af kapel
Stiftsøvrigheden godkender det af Tegnestuen
Fjordlyst udarbejdede projekt om
ombygning af kapel- og personalebygningen
dateret senest den 29. november 2016.

32 Rapport fra arbejdstilsynet
Sag: Graverfaciliteter (1081) - Vemb Sogn

Rapport fra arbejdstilsynet

33 Udfyldningsvalg
Sag: Ikke fuldtalligt MR (1056) - Ulfborg
Sogn

Udfyldningsvalg
Ulfborg MR ønsker afholdt udfyldningsvalg.

Gennemført udfyldningsvalg
Da der kun er modtaget 1 kandidatliste til
valget til menighedsrådet, vil der ikke skulle
afholdes afstemningsvalg til menighedsrådet,
og udfyldningsvalget til menighedsrådet er
derfor afsluttet.
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