
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 17. maj 2017. Kl. 16:00
Mødested: Kirkepladsen 1, Ringkøbing

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsordenen PU godkender dagsordenen.

2 Godkendelse af referat fra sidste møde PU godkender og underskriver dagsordenen.

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

Udkast honorarer organister m.m.

PU har gennemgået og godkendt udkast til
vejledende honorarer.

4 Kvartalsrapport 1.2017 Ringkøbing Provsti
Sag: Kvartalsrapport 1.2017 (1093)
Kvartalsrapporten for 1. kvartal for PUK-
kassen udviser et budgetmæssigt overskud,
hvilket hovedsageligt skyldes, at ligningsmidler
fra Ringkøbing-Skjern Kommune er modtaget
for hele året, og manglende opkrævning af
stiftsbidrag for 1. kvartal.

Kvartalsrapport 1.2017 Ringkøbing Provsti

PU godkender og underskriver kvartalsrapporten.

5 NYT budget efter tilbudsindhentning
Sag: Projekt om-/tilbygning af
graverfaciliteter, herunder offentligt toilet og
kølerfacilitet til kapel. (800) - Staby Sogn
Der er indhentet tilbud på projekt
graverfaciliteter ved Staby Kirke, jfr. bilag.

Menighedsrådet ansøger om lov til at måtte

PU godkender menighedsrådets ansøgning om at
betale regninger fra byggekontoen.
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betale de kommende regninger fra
byggekontoen.

NYT budget efter tilbudsindhentning

Oversigt over håndværkerudgifter !

Tilladelse til brug af byggekonto

6 Besigtigelsesnotat af Tårnankre
Sag: Kirketårnet (1084) - Gammel Sogn
Der afholdes møde med MR den 17.5.2017 på
baggrund af telefonisk henvendelse.

Besigtigelsesnotat af Tårnankre
NB Tegnestuen har besigtiget tårnets murankre
og på baggrund heraf udarbejdet notat.

(PU har godkendt MR´s disponering af frie
midler til reparation af murankre i 2017 med
50.000 kr.)

Henv. til MR
Provstiet anmoder menighedsrådet om at
fremsende skitseforslag og økonomisk overslag
over de arbejder, som menighedsrådet ønsker
gennemført på nuværende dspunkt.

7 Byggemøde Husby kirke fredag den 24.
februar 2017.
Sag: Offerpuds m.m. (1098) - Husby Sogn
MR har modtaget anlægsbevilling i budget
2017 til offerpuds og kalkning af kirken.
MR har ladet kirken gennemgå af Knud
Fuusgaard og indsender  notat fra
gennemgangen.
MR er anmodet om at fremsende skitseforslag
og økonomisk overslag over de arbejde, som de
ønsker gennemført på nuværende tidspunkt.

Byggemøde Husby kirke fredag den 24. februar
2017.

Henvendelse til MR
Provstiet har anmodet menighedsrådet om at
fremsende skitseforslag og økonomisk overslag
over de arbejder, som menighedsrådet ønsker
gennemført på nuværende tidspunkt.

PU har besluttet at udsætte sagen til næste møde.

Provstiet kontakter Søren Kjær for en udtalelse
omkring offerpuds.

8 Orientering: Nedbrudte murremmer og
bindebjælkeender
Sag: Renovering af Ulfborg Kirke (964) -
Ulfborg Sogn

PU godkender udbetaling af op til 112.843,75 kr.,
jfr. indhentet tilbud, af 5% midler mod
dokumentation for afholdt udgift.
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Orientering: Nedbrudte murremmer og
bindebjælkeender

Tilbud: bekæmpelse af borebiller
Der er indhentet 3 tilbud på behandling af egens
og almindelige borebiller i tagkonstruktioner
over skibet, sideskibet, koret, gravkapel og tårn
i Ulfborg Kirke.

Menighedsrådet ønsker at benytte sig at det
billigste tilbud på 90.275 kr. + moms 22.568,75
kr. eller ialt kr. 112.843,75 kr. (I dette beløb er
indregnet til uforudsete udgifter og arkitektens
honorar)

Menighedsrådet ønsker provstiudvalgets
godkendelse til påbegyndelse af projektet.

9 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 udsætte sagen til næste møde.

10 NYE Kirkegårdsvedtægter
Sag: Godkendelse af nye kirkegårdsvedtægter
(1028) - Ulfborg Sogn

NYE Kirkegårdsvedtægter

PU har godkendt udkast til kirkegårdsvedtægter.

Originale vedtægter imødeses fremsendt for
underskrift.

11 Tilbud på tilsyn ifm. udskiftning af stråtag
Sag: Torsted Præstegård (930) - Torsted Sogn

Tilbud på tilsyn ifm. udskiftning af stråtag
Præstegårdsudvalget har, på provstiudvalgets
opfordring, indhentet tilbud på tilsyn af arbejdet
i forbindelse med udskiftning af stråtaget på
præsteboligen.

Tilbuddet lyder på 7.950 kr. + moms og dækker
3 besøg.

Ekstraarbejder ifm. tækkearbejde på
præstebolig.
Dimensionerne på tagets lægter overholder ikke

PU har bevilget udbetaling af op til 40.000 kr. af
5% midler.
Beløbet kan udbetales mod dokumentation for
afholdt udgift.
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nugældende anbefalinger fra Dansk Tækkelaug
samt Arbejdstilsynet krav til bæreevne.

Præstegårdsudvalget har besluttet, at lægterne
skal forstærkes i forbindelse med udskiftning af
stråtaget.

Præsteboligens skorstene er besigtiget, og der
anbefales udført en smule fugearbejde. Begge
skorstene skal have en hvid
overfladebehandling. Præsteboligens gesimser
trænger til kalkning.

Præstegårdsudvalget ansøger om dækning af
udgifter til forstærkning af tagets lægter,
fugning og behandling af skorstene, og
kalkning af gesimser. De samlede
ekstraarbejder forventes udført for ca. 30.000
incl. moms.

12 Fordeling af forbrugsafgifter
Sag: Poulsgårdsvej 7, Ringkøbing (1096) -
Ringkøbing Sogn

Fordeling af forbrugsafgifter
Godkendelse af aftale om fordeling af
forbrugsafgifter.

PU godkender aftale om forbrugsafgifter.

13 Ansøgning om tillægsbevilling
Sag: Varmeanlæg præstebolig (1051) - Husby
Sogn

Ansøgning om tillægsbevilling
Efter indhentelse af tilbud på etablering af nyt
varmeanlæg i præsteboligen i Husby - ansøger
menighedsrådet om tillægsbevilling på 30.000
kr. til dækning af merudgifterne.

PU har bevilget likviditetslån på op til 30.000 kr.
Beløbet kan udbetales mod dokumentation for
afholdt udgift.

14 Tilbud på: Energimærkning 2017
Sag: Energigennemgang 2016/2017 (957)

Tilbud på: Energimærkning 2017
Der foreligger nu tilbud på energimærkning -
på dele af provstiets bygninger.
Tilbuddene lyder på henholdsvis 65.800 kr. og
62.345 kr. - begge tilbud er incl. moms.

Bygningssagkyndig Jesper Sottrup-Jensen
anbefaler, at der indgåes aftale med
Energitjenesten omkring energimærkningen. J-
S-J er behjælpelig med udarbejdelse af skriftlig
aftale mellem PU og Energitjenesten.

Kan PU tilslutte sig ovennævnte ? Hvordan skal
Energitjenesten honoreres ?

PU har besluttet at indgå aftale med
Energitjenesten omkring energimærkningen.
Udgiften afholdes af PUK-Kassen.

PU har besluttet at skrive til Kirkeministeriet med
cc til Stiftet, hvor vi stiller os undrende overfor
kravet omkring energimærkning.

Referat,17-05-2017 Side: 4



Mødepunkt Beslutning

Referat,17-05-2017 Side: 5



Orientering

15 Afgørelse - Etablering af automatisk
dørlukning
Sag: Installering af automatisk dørlukning
(og ringning) (955) - Stadil Sogn

Afgørelse - Etablering af automatisk dørlukning
Stiftsøvrigheden godkender det af Skjern
Låseservice ved Torben Østergaard
udarbejdede forslag med tilhørende fotografier
under følgende forudsætninger:
- Der må ikke anvendes messing til døren.
- Der må ikke rilles i murværket i forbindelse
med kabelføringen.

16 Område til offentligt formål - Staby
Efterskole
Sag: Område til offentligt formål - Staby
Efterskole (1069) - Staby Sogn

Område til offentligt formål - Staby Efterskole
Vedtagelsespåtegning
Lokalplanen er vedtaget af Holstebro Byråd den
18. april 2017.

Tillæg nr. 20 - Område til offentlige formål,
Staby Efterskole
Vedtagelsespåtegning
Kommuneplantillægget er vedtaget af
Holstebro Byråd den 18. april 2017.

17 Skovrejsning på landbrugsarealer.
Sag: Skovrejsning på landbrugsarealer.
(1099) - Vedersø Sogn

Skovrejsning på landbrugsarealer.
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