
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 18. maj 2016. Kl. 15:30
Mødested: Provstikontoret, Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing

Afbud fra Inga Nielsen og Anette Lillevang.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden PU godkender dagsordenen.

2 Vedtagelse af ordensregelment
Sag: Ordensregelment. (902)

Vedtagelse af ordensregelment

PU har godkendt og underskrevet ordensregelment.

3 RAMS
Sag: RAMS MR Skoletjeneste Ribe Stift (969)

RAMS
Medtages som et beslutningspunkt
(orienteringspunkt på mødet den 9.3.2016)

PU har besluttet ikke at tilslutte sig RAMS.
PU mener, at ønske om deltagelse i RAMS skal
komme fra MR.

4 Foreløbigt PUK-budget 2017
Sag: Budget 2017 (948)

Foreløbigt PUK-budget 2017
Ligningsmidlerne til budget 2017 er uændrede i
forhold til budget 2016.

PU har gennemgået og godkendt PUK-budget for
2017.
Ringkøbing Provstiudvalg, CVR 21242071, Budget
2017, Bidrag budget afleveret d. 18-05-2016 16:37

5 Foreløbig godkendelse af projekt
kirkerestaurering Sdr. Lem Kirke.
Sag: Kirkerestaurering Højmark Kirke (690) -
Sønder Lem Sogn
Stiftsøvrigheden har gjort opmærksom på, at
projekter omkring kirkerenovering, når disse er
udarbejdet, bør sendes til stiftsøvrighedens
godkendelse - uagtet, at provstiudvalget ikke
godkendt finansiering af projektet.

Når der foreligger et, af Stiftsøvrigheden,
godkendt projekt, har menighedsrådet mulighed
for at søge fondsmidler til projektet.

Behandlet - ansøgning om omfordeling af
anlægsmidler.

PU har besluttet at videresende projektet med
anbefaling til Ribe Stift.
Det bemærkes, at finansieringen ikke er godkendt.
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Mødepunkt Beslutning

6 Ansøgning om udskiftning af orgel.
Sag: Anskaffelse af orgel. (853) - Madum
Sogn
Provstiudvalget har givet accept af, pr. mail, at
sagen videresendes til Stiftsøvrigheden for
behandling af ansøgning.

Der er tale om formel godkendelse af
ansøgning.

Ansøgning om udskiftning af orgel.
MR ansøger om tilladelse til at udskifte
eksisterende orgel, med tidligere orgel fra
Agedrup Kirke på Fyn.

Orglet kan erhverves vederlagsfrit, men
udgifterne til flytning, opsætning m.v. skal
afholdes af MR - i henhold til budget 290.000
kr.

Orgeludskiftning, dispositionsforslag
MR er blevet tilbudt orgel fra Agedrup Kirke på
Fyn, mod at afholde udgifterne ved nedtagning
og borttransport.

Provstiet har bevilget anlægsmidler til
anskaffelse af andet orgel, og projektet kan
gennemføres indenfor anlægsrammen.

Ansøgning om udskiftning af orgel.
Off. ansøgning til Ribe Stift.

Projekt sendt til Ribe Stift.
PU-medlemmerne er alle blevet orienteret og
har pr. mail tilkendegivet, at sagen bør sendes
til behandling i Stiftet - allerede nu - af hensyn
til den korte tidshorisont for nedtagning af
orglet, som ønskes etableret i Madum Kirke.

Projektet er sendt til Ribe Stift den 28.4.2016
med anmodning om hastebehandling.

Kvittering fra Stiftet - Udskiftning af orgel
Kvittering fra Stiftet, om at projekt udskiftning
af orgel er modtaget til behandling.

PU har godkendt projektets fremsendelse til Ribe
Stift.
Finansieringen er godkendt.

7 Projektbeskrivelse
Sag: Ulfborg Kirke, "håndlister" ved kirkens
dør (979) - Ulfborg Sogn

Projektbeskrivelse
MR ansøger om tilladelse til at opsætte
håndlister ved Ulfborg Kirke, samt finansiering
af udgiften, ca. 33.000 kr.

PU har godkendt projekt og videresendt dette med
anbefaling til Ribe Stift.
PU har besluttet, at finansieringen skal foretages af
egne midler.

8 Én væg flyttet på plantegning
Sag: Projekt om-/tilbygning af

PU har godkendt projektet og dette sendes til Ribe
Stift med anbefaling.
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Mødepunkt Beslutning

Sag: Projekt om-/tilbygning af
graverfaciliteter, herunder offentligt toilet og
kølerfacilitet til kapel. (800) - Staby Sogn

Én væg flyttet på plantegning
Én væg flyttet mellem kapel og kølefaciliteter.

Forslag til nyt graverhus.
Staby MR har fået udarbejdet nye tegninger på
opførelse af nye graverfaciliteter m/kapel og
kølerum.

Graverbygning ved Staby Kirke 110516
Forespørgsel fra MR, om det skal arbejde
videre med nyt projekt "graverfaciliteter".

Stift med anbefaling.
PU har godkendt finansieringen af projektet.

9 Påbud vedr. manuel ringning med
kirkeklokke i Sdr. Lem Kirke, Højmark
Sag: Kirkeklokke i Sdr. Lem Kirke (981) -
Sønder Lem Sogn

Påbud vedr. manuel ringning med kirkeklokke i
Sdr. Lem Kirke, Højmark

Bilag Sdr. Lem
Oprindelig modtaget i mail af 27.4.2016.
Bilagene kan ikke åbnes i
provstiudvalgsportalen.

Vedr. påbud i forhold til kirkeklokken i
Højmark
Orientering om konsulentudtalelser fra 2005-
2006.

Udtalelser fra 2005-2006
Bilag - indscannet som pdf-fil - istedet for
billeder.

PU har besluttet, at MR skal søge om etablering af
automatisk ringning på kirkeklokken.

10 Kvittering - klokkebom
Sag: Udskridning i klokkestol (983) - Stadil
Sogn

Kvittering - klokkebom
Stiftet har kvitteret for modtagelse af sagen - og
meddeler, at sagen er videresendt
Nationalmuseet og den kgl. bygningsinspektør
med anmodning om behandling.

PU har modtaget kvittering.

11 Dato for afholdelse af møde
Sag: Ansøgning om flytning af præstegård
Ulfborg (674) - Ulfborg Sogn

Dato for afholdelse af møde

PU godkender aftale om afholdelse af møde.
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Mødepunkt Beslutning

MR foreslår mødeafholdelse den 16.6.2016 kl.
17.30.

12 Aftale om forbrug.
Sag: Husby præstebolig (985) - Husby Sogn

Aftale om forbrug.
Aftale om fordeling af forbrugsafgifter til
gennemgang.

PU godkender aftale om forbrugsafgifter.

13 Attesterede bilag - Tim præstebolig
Sag: Tim Præstegård. (916) - Tim Sogn

Attesterede bilag - Tim præstebolig
MR ansøger om dækning af udgifter i
forbindelse med præsteboligens renovering -
ved ansættelse af ny præst. Udgifterne søges
dækket at 5% midler.

PU godkender udbetaling af 5% midler jfr.
vedhæftede regninger, dog med undtagelse af
udgiften til gardiner.
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Orientering

14 Henv. til MR fra Stiftet
Sag: Genåbning af nordvinduer (866) -
Gammel Sogn

Henv. til MR fra Stiftet
Af erklæringer fra den kgl. bygningsinspektør
og Nationalmuseet fremgår det, at det ikke kan
anbefales af lade vinduerne mod nord i kirken
genåbne.

Der bør overvejes andre tiltag for at afhjælpe
behovet for lysindfald i kirken, herunder
udarbejdelse af en helhedsplan, hvor der
inddrages en landskabsarkitekt.

MR skal genoverveje projektet.

15 Orientering om placering af gastank.
Sag: Haurvig Kirke (767) - Haurvig Sogn

Orientering om placering af gastank.
Der har vist sig alternativ løsning for placering
af gastank.

Kirkens gamle olietank, placeret ved indgangen
mod vest og parkeringspladsen, skal  i forvejen
opgraves, og denne udgravning tænkes
genanvendt til ny jordtank.

16 KM svar til Madum MR
Sag: Valg til MR 2016 (980) - Madum Sogn

KM svar til Madum MR
Madum MR har søgt og modtaget godkendelse
af, at funktionsperioden i MR bliver 2 år i
forbindelse med det kommende valg, og derfor
er gældende i perioden 2016-2018.

17 Høring vedr. byggeri ved Ulfborg Kirke
Sag: Bålhytte v/forsamlingshus (982) -
Ulfborg Sogn

Høring vedr. byggeri ved Ulfborg Kirke
Ulfborg Kirkebys forsamlingshus har søgt om
tilladelse til at opføre ca. 67 m2 bålhytte
indeholdende 3 shelters, på et areal, der er
omfattet af zone 1 i aftalen om beskyttelse af
Ulfborg Kirkes omgivelser, hvorefter alt
byggeri, der ønskes opført i denne zone, skal
sendes til høring ved de kirkelige myndigheder.

18 Orientering
Sag: Skimmelsvamp i præstebolig (987) -
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Orientering

Velling Sogn

Orientering
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