
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 18. februar 2015. Kl. 15.30
Mødested: Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing

Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i begyndelsen af mødet og derfor ikke i behandlingen af punkterne
2,3,4,5.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af mødereferat fra 10.12.2014. Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Takster til MR-medlemmer
Sag: Takster til MR-medlemmer (863)
2 provstier har identiske takster med oplægget
til Ringkøbing, jfr. vedhæftede
3 provstier har identiske takster med oplægget
til Ringkøbing, dog med den undtagelse, at de
starter på kvote 10 i stedet for kvote 8.
1 provsti honorerer i forhold til valgte
medlemmer i MR.
1 provsti har ikke oplyst om honorarer.

Takster til MR-medlemmer
Opfølgning fra mødet den 10.12.2014.
Der var enighed om, at taksterne skal drøftes.
Der er i den forbindelse indhentet takster fra de
øvrige provstier i Ribe Stift.

PU har besluttet, at det på budgetmøderne i maj og
september måned 2015 meldes ud til
menighedsrådene, at der fra 1. januar 2017 bliver
vejledene honorartakster for
menighedsrådsmedlemmer.

Udmeldingens nærmere indhold drøftes på næste
PU-møde.

3 Husby Kirke
Sag: Varmeanlæg Husby Kirke. (735) - Husby
Sogn

Husby Kirke
Menighedsrådet i Husby har indsendt projekt
med supplerende oplysninger direkte til Stiftet
med henblik på behandling.

Behandles på PU-møde for så vidt angår
økonomien. Skitsebudgettet overstiger det
bevilgede anlægsbeløb og opsparede midler, og
ud fra budget 2015 har MR ikke frie midler til
selv at dække merudgiften.

PU har besluttet, at tilbyde MR et likviditetslån på
100.000 kr.

4 Renovering Lem Kirke
Sag: Lem Kirke renovering og nyt ringeanlæg.
(573) - Lem Sogn

Renovering Lem Kirke
Modtaget kontospecifikation, formål for så vidt
angår renovering af Lem Kirke 2013/2014.

PU har besluttet at udsætte behandlingen af dette
punkt til næste møde.
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Mødepunkt Beslutning

Kan regnskabet godkendes ?

5 Henvendelse fra Bevaringsforeningen
Sag: Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing (714) -
Ringkøbing Sogn
- Bevaringsforeningens henvendelse skal føres
til protokol.

- Behandling af MR ansøgning om at overføre
400.000 fra driften    til anlæg (opførelse af
kirkehus), udsat fra sidste møde.

Henvendelse fra Bevaringsforeningen
Henvendelse fra Bevaringsforeningen, som
ønsker behandling af Ringkøbing MR´s
ansøgning af 28.10. d.å. udsat til efter
afholdelse af menighedsmøde den 11.12.2014.

Punktet er drøftet mundtligt og skal medtages
på referatet på næste møde.

Ref. fra PU-møde 10.12.2014 Knud Hammer
Referat fra PU-møde den 10.12.2014 er efter
anmodning mailet til Knud Hammer, tillige
med MR ansøgning til PU af 28.10.2014.

Ref. fra PU-møde 10.12.2014 Karen Hindø
Referat fra PU-møde den 10.12.2014 er efter
anmodning mailet til Karen Hindø.

1. Den 10.12.2014 modtages mail fra Ringkøbing
Bevaringsforening.
Henvendelsen bliver behandlet på PU-møde den
10.12.2014 - men medtages ikke på dagsordenen,
da denne ikke er modtaget rettidigt (én uge før
afholdelse af mødet).
Bevaringsforeningen anmoder bl.a. om, at PU - på
deres møde den 10.12.2014 - udsætter
behandlingen af Ringkøbing MR ansøgning om
finansiering til opførelse af nyt kirkehus.
Bevaringsforeningen skriver, at de er forundret
over, at punktet omkring finansiering skal
behandles dagen før det offentlige møde i
Rådhushallen.
PU-mødet har været planlagt fra begyndelsen af
2014 og Ringkøbing MR har ved skrivelse af
28.10.2014 (modtaget på provstikontoret
30.10.2014) anmodet om behandling af
finansieringsspørgsmålet. Punktet kunne i
princippet være blevet behandlet på PU-møde den
5.11.2014, men blev ikke medtaget på
dagsordenen, da henvendelsen ikke var rettidig.
PU valgte ikke at imødekomme anmodningen fra
Bevaringsforeningen og behandlede punktet
omkring finansiering af kirkehuset.
Bevaringsforeningen anmoder ligeledes om, at
PU´s tilsagn om økonomisk støtte gøres betinget af,
at Kirkehuset indrettes i den eksisterende bygning.
Ringkøbing MR har købt ejendommen med henblik
på nedrivning og opførelse af nyt hus, og det er det
faktum, PU har forholdt sig til.
Bevaringsforeningen har modtaget PU´s
kommentarer til henvendelsen - forud for det
offentlige møde i Rådhushallen den 11.12.2014.

2. Hans-Ole Jessen deltager ikke i behandlingen af
dette punkt.
PU har bevilget, at Ringkøbing MR må overføre
400.000 kr. fra driften til anlægsopsparing
vedrørende opførelse af nyt kirkehus.

6 Opgørelse over afholdte udgifter.
På lukket dagsorden

7 Kursustilbud
Sag: Kursustilbud. (686)
Hvordan skal provstiet nå ud til
menighedsrådsmedlemmerne og få dem til at
give feed-back ??

Ovennævnte spørgsmål blev drøftet, og
konklusionen blev, at vi ikke kan gøre mere,
end vi allerede gør.

Kursustilbud
Landforeningen af Menighedsråd udbyder

Der er aftalt afholdelse af to kurser:

16. februar 2015: Forstå et kirkeregnskab
17. marts 2015:Styrk din rolle (for formænd og
næstformænd)

Pr. 5.2.2015 er der tilmeldt 6 til februar kurset (og
derfor har landsforeningen aflyst kurset). Efter
aflysning af kurset har 3 "tilmeldt" sig.

Pr. 17.2.2015 er der tilmeldt 10 til marts kurset.
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Mødepunkt Beslutning

diverse kurser.
Tilbagemelding til landsforeningen senest den
9.1.2015.

Kursustilbud
Tilbagemelding til Landsforeningen af
Menighedsråd om, at vi ønsker at afholde 2
kurser:

- Økonomikursus for begyndere,
- Kursus for formænd og næstformænd.

8 Graverfaciliteter Tim Kirke
Sag: Tim Kirkegård, rådgivning (806) - Tim
Sogn

Graverfaciliteter Tim Kirke
Tim MR har fået udarbejdet et skitseforslag til
renovering af eksisterende graverfaciliteter og
forslag til nye graverfaciliteter.

Det foreslås, at det eksisterende kapel
ombygges. Selve kapeldelen bibeholdes, men
den øvrige del skal efter ombygning indeholde
handicap-wc, personale-wc og kirketjenerrum.

Den nuværende redskabsbygning ønskes
fjernet, og der ønskes opført ny
redskabsbygning, som skal indeholde
redskabsrum, opholdsrum/kontor, entre,
badeværelse og omklædningsrum.

Herudover ønskes diverse forbedringer ved
udearealerne ved graver- og redskabsbygning.

Samlet priskalkulation lyder på 2.675.000 kr.
incl. moms.

PU har videresendt projektet til Stiftets
godkendelse.
Medtages som anlægsønske på budget 2016.
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Orientering

9 Godkendelse af ommuring
Sag: Vemb Kirkes våbenhus. (831) - Vemb
Sogn

Godkendelse af ommuring
Ribe Stift meddeler godkendelse af ommuring
af udvendigt murværk på våbenhusets østside.

10 Godkendelse indvendig kalkning
Sag: Ringkøbing Kirkes hvælvinger (698) -
Ringkøbing Sogn

Godkendelse indvendig kalkning
Stiftsøvrigheden godkender det af arkitekt
Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen
udarbejdede projekt af oktober 2014, under
forudsætning af:
at det oprensede materiale fra hvælvlommer
soldes, og eventuelle fund tilgår NM
at arbejder både over og under hvælv udføres i
samarbejde med NMs kalkningstjeneste
at finansiering af udvendig kalkning af gesims,
maling af vinduer og døre samt efterisolering af
lofter over sideskibene godkendes af
provstiudvalget.

Påbegyndes efter pinse 2015.

11 Henvendelse til Stadil Menighedsråd
Sag: Tyverisikring af alterbilled. (799) - Stadil
Sogn

Henvendelse til Stadil Menighedsråd
Ribe Stift meddeler, at Nationalmuseet ikke kan
afgive udtalelse i sagen på baggrund af det
tilsendte materiale, da dette er mangelfuldt.

Stiftet anmoder om at modtage supplerende
oplysninger i sagen, som indeholder en
beskrivelse af de i NM´s erklæring opremsede
punkter.

Henvendelse fra Stadil Menighedsråd
Svar fra formanden. MR frasiger sig ethvert
ansvar med hensyn til etablering af
alarmsystem og lader det være op til provstiet at
få etableret alarmsystem.

Henvendelse fra Margrethe D. Koch
Margrethe Koch har, på baggrund af MR
udmelding, kontaktet Nationalmuseet, som har
lovet at ville hjælpe videre i forbindelse med
etablering af alarmsystem. Der arbejdes videre
med projektet i begyndelsen af 2015.

Svaret fra formanden er også gengivet telefonisk af
kassereren.

12 Anskaffelse af orgel
Sag: Anskaffelse af orgel. (853) - Madum
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Sogn

Anskaffelse af orgel
Madum er i budget 2015 bevilget anlægsmidler
med 245.000 kr og bevilget brug af frie midler
med 130.000 kr. eller ialt 375.000 kr. til brug
for køb og opsætning af brugt orgel.

Niels Henrik Arendt kontakter provstiet, da
Madum MR er blevet tilbudt et større brugt
orgel, end forudsat i budgettet. Dette anslåes at
koste 1.000.000 kr. opstillet.

Niels Henrik Arendt har anmodet provstiet om
et møde for at drøfte mulighederne for køb af et
dyrere orgel. Der har været afholdt møde den
5.1.2015.

Orgel i Madum
Orientering fra Niels Henrik Arendt til Svend
Prip. MR i Madum er i tvivl om, om der bør
investeres i nyt/andet orgel til Madum Kirke -
til den høje pris.

13 Tilbud fra maleren.
Sag: No kirke (835) - No Sogn

Tilbud fra maleren.
Der fremsendes tilbud fra malermester Johnny
Mortensen for pletmaling af loftet i kirken.
Tilbuddet lyder på 12.500 + moms.

Tilbud fra maleren.
Bekræftet modtagelsen af tilbuddet og anmodet
om at modtage kopi af regning, når arbejdet er
udført.

Overskydende anlægsbevilling skal modregnes
i budget 2016 (Bevilling 118.000 kr.)

14 Supplerende materiale fra arkitekten.
Sag: Hee Kirke (771) - Hee Sogn

Supplerende materiale fra arkitekten.
Arkitekt Knud Fuusgaard har indsendt
supplerende materiale vedrørende afskærmning
mellem tårnrummet og skibet,

Projektet er tidligere gennemgået og behandlet
af PU, hvorfor det supplerende materiale er
videresendt Ribe Stift til godkendelse.
(afleveres på stiftet den 14.1.2015)

Brev Hee MR til Ribe Stift.
Ansøgning fra Hee MR afleveret
m/projektmapper på Ribe Stift den 14.1.2015.
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15 Fastsættelse af boligbidrag
Sag: Kristiansen, Daniel Dørken (600) - Hvide
Sande Sogn

Fastsættelse af boligbidrag
Fastsættelse af boligbidrag
I medfør af Kirkeministeriets cirkulære om
tjenestebolig for folkekirkens præster fastsætter
Ribe stiftsøvrighed herved med virkning fra 15.
oktober 2014 boligbidraget for tjeneste-
boligen beliggende Kirkevej 5, 6960 Hvide
Sande til 47.600,00 kr. årligt eller 3.967,00 kr.
månedligt.

16 Messefald
Sag: Christoffersen, Lars (582) - Hee Sogn

Messefald
Ribe Stift anmoder No MR om at, i samråd med
præsten, at tage en drøftelse af situationen
omkring messefaldene i No Kirke.

MR bedes drøfte på næste møde, hvad der kan
være årsagen og give en tilbagemelding til
Stiftet.

17 Salg af jordlod.
Sag: Salg af jordlod. (852) - Velling Sogn

Salg af jordlod.
Har efter forespørgsel fra formand Jens Kirk,
rettet henvendelse til Ribe Stift, hvordan MR
skal forholde sig, hvis de ønsker at sælge et
jordlod fra.

Forespørgslen fra Jens Kirk skyldes, at MR ved
at sælge et jordlod kan få et beløb til rådighed
til brug for udbygning af konfirmandstue
m/kontor.

18 Kommuneplantillæg 44 og delvis aflysning af
Lokalplan nr. 04.027, Højmark er endeligt
vedtaget
Sag: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 44 og
forslag til delvis ophævelse af Lokalplan
04.027 er offentliggjort (813) - Sønder Lem
Sogn

Kommuneplantillæg 44 og delvis aflysning af
Lokalplan nr. 04.027, Højmark er endeligt
vedtaget
Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og
Miljøudvalg har på sit møde den 2.12.2014
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vedtaget tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013-
2025 og delvis ophævelse af lokalplan nr.
04.027 endeligt.

19 Testvindmøller ved Velling Mærsk
Sag: Forslag til Lokalplan 383 for et område
til fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk (840)
- Velling Sogn

Testvindmøller ved Velling Mærsk
Kirkeministeriet trækker sin anmodning om
indsigelse med vetovirkning vedrørende
tillæg nr. 46 til kommuneplanen for
Ringkøbing-Skjern Kommune tilbage.

Forslag til Lokalplan 383 for et område til fire
forsøgsmøller ved Velling Mærsk er
offentliggjort
Byrådet har på sit møde den 16.12.2014
besluttet at offentliggøre et forslag til Lokalplan
nr. 383 for et område til fire forsøgsmøller ved
Velling Mærsk. Forslaget til lokalplanen
ledsages af en miljøvurdering, som redegør for
de miljømæssige konsekvenser af projektet og
planlægningen.

Forslaget til lokalplanen er udarbejdet på
baggrund af konkret ansøgning om at etablere
et område til store forsøgsmøller. Staten
v/Naturstyrelsen har offentliggjort forslag til
kommuneplantillæg nr. 46 for projektet.
Tilvejebringelse af en lokalplan er nødvendig
for at sikre virkeliggørelse af statens
kommuneplantillæg.

Nedlæggelse af veto mod lokalplan nr. 383
Stiftsøvrigheden over Ribe Stift nedlægger veto
mod lokalplanforslag i henhold til planlovens§
29, stk. 3, jfr. § 28.

I det udpegede område for fire vindmøller med
en højde på op til 200 m samt en mast på 140
m, er placeret en række betydningsfulde kirker
fra middelalderen. Kirkerne udgør med deres
placering og tårne, markante og
betydningsfulde kulturmomenter i landskabet.

Både Velling og Gl. Sogn Kirke ligger tæt ved
Ringkøbing Fjord, og begge kirker er opført i
middelalderen.

20 Lokalplan 366 og kommuneplantillæg 26 er
endeligt vedtaget.
Sag: Forslag til lokalplan 366 og tillæg 26 for
et område til offentligt formål, Vedersø -
offentliggjort 7. februar 2014 (732) - Vedersø
Sogn
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Lokalplan 366 og kommuneplantillæg 26 er
endeligt vedtaget.
Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og
Miljøudvalg har på site møde den 18. december
2014 vedtaget Lokalplan nr. 366 samt tillæg nr.
26 til Kommuneplan 2013-2025, Ringkøbing-
Skjern Kommune, endeligt.

Vedtagelsen betyder, at det nu er muligt at
opføre Vedersø International.

21 Forslag til Lokalplan 381 og Tillæg 42,
Ringkøbing er foreløbig vedtaget.
Sag: Forslag til Lokalplan 381 og Tillæg 42,
Ringkøbing er foreløbig vedtaget. (860) -
Ringkøbing Sogn

Forslag til Lokalplan 381 og Tillæg 42,
Ringkøbing er foreløbig vedtaget.
Forslag til lokalplan nr. 381 samt tillæg nr. 42
til kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-
2025 for et område til offentligt formål og
erhvervsformål ved Enghavevej i Ringkøbing
samt afgørelse vedrørende lov om
miljøvurdering af planer om programmer.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at
området kan anvendes til en blanding af
offentligt formål, herunder kulturelle aktiviteter
såsom spillested og erhvervsformål.

(Der er tale om et område beliggende mellem
Holstebrovej og Vesterled (vest for Enghavevej
)).

22 Notat om Tour de Ringkøbing
Sag: Gennemgang af
ansættelsesbeviser/stillinger (721)

Notat om Tour de Ringkøbing
Notatet behandles på næste provstemøde, der
afholdes den 22.01.2015.

23 Informationsmøde om byggesager
Sag: Informationsmøde om byggesager (854)

Informationsmøde om byggesager
Ribe Stift inviterer MR, PU-medlemmer, PU-
sekretær, byggesagkyndige og stiftsrådet til
informationsmøde om byggesager:

Helle Hallen, tirsdag den 3. marts 2015 kl.
17.30-20.30.

Deltager: Sanne, Hans-Ole
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24 Provstisekretær som regnskabsfører
Sag: Provstisekretær som regnskabsfører
(857)

Provstisekretær som regnskabsfører
Stifterne har erfaret, at der er provstisekretærer,
som har påtaget sig arbejde som regnskabsfører
for kirkekasser i et eller flere sogne i det
provsti, hvor den pågældende er ansat som
provstisekretær.

Stifterne har vurderet, at en sådan
bibeskæftigelse ikke er foreneligt med arbejdet
som provstisekretær, bl.a. fordi det medfører
habilitetsproblemer i forhold til arbejdet for PU.

25 Provstesyn 2015.
Sag: Provstesyn 2015. (861)

Provstesyn 2015.
Plan for afholdelse af provstesyn 2015.

PU-medlemmerne er velkomne til at deltage.

26 Tidsplan - præstebolig i Ulfborg
Sag: Ansøgning om flytning af præstegård
Ulfborg (674) - Ulfborg Sogn

Tidsplan - præstebolig i Ulfborg
Formand Anna Grete Toft fremsender
"forventet" tidsplan. Vil gerne drøfte tidsplanen
med Lone Hvejsel i uge 7.

27 Rest.udb.200.000,- (5)
Sag: Tjenestebolig på Klitten (695) - Hvide
Sande Sogn

Rest.udb.200.000,- (5)
Restudbetaling af stiftslån på i alt. 2.200.000 kr.

Gældsbrev - stiftslån 2.200.000 kr.
Gældsbrev på stiftslån 2.200.000 kr.
Første afdrag betales i juni 2015.
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