
Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

19.06.2019 - d. 19-06-2019 kl. 16:30 til 17:45

Deltagere: Torben Johnsen Høj, Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Lone Anette
Hvejsel

Afbud fra Vagn Gravesen. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen.

 

Provstiudvalget godkender dagsordenen. 

2 - Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

Provstiudvalget godkender og underskriver
referatet. 

3 - Stadil Kirke - nyt varmeanlæg

Til behandling: 
Dispositionsforslag vedrørende udskiftning af
eksisterende elradiator/rørvarmeanlæg med ny
grundvarme-pumpeanlæg luft til luft og nyt
komfortvarmeanlæg under stolestader.
Budgetoverslag 985.909 kr. incl. moms.
Menighedsrådet er bevilget anlægsmidler med 1
mio. kr.
ABR 89 aftale mellem Tim-Stadil-Vedersø
menighedsråd og NB Tegnestuen er sendt til Ribe
Stift for gennemgang, den 16. maj 2019. Afventer
Stiftets tilbagemelding.

Sager:
Byggesag - Stadil Kirke - Ringkøbing Provsti - nyt
varmeanlæg (2019 - 4217)
Byggesag - Stadil Kirke - Ringkøbing Provsti - nyt
varmeanlæg (2019 - 4217)
Byggesag - Stadil Kirke - Ringkøbing Provsti - nyt
varmeanlæg (2019 - 4217)
Byggesag - Stadil Kirke - Ringkøbing Provsti - nyt
varmeanlæg (2019 - 4217)

Bilag:
Stadil Kirke - nye varmeanlæg - dispositionsforslag af

Provstiudvalget anbefaler projektet og videresender
til Ribe Stift for behandling. 



d. 30.04.2019, Samlet mappe 2019-04-30,
Følgeskrivelse Ribe Stift_2019-04-30, kopi af referat,
CCF04032019_00001, CCF04032019_00002, ABR 89
Aftale mellem Tim-Stadil-Vedersø MR og NB
Tegnestuen, ABR 89 Aftale mellem Tim-Stadil-
Vedersø MR og NB Tegnestuen, Stadil Kirke - nye
varmeanlæg - dispositionsforslag af d. 30.04.2019

4 - Fra fmd. - Gl Sogn Kirke - murankres holdbarhed
i Tårn

Til behandling: 
Opfølgning på murankres holdbarhed i tårn - og
brugen af tildelte anlægsmidler.

Sager:
Gl. Sogn - Kirker - projekt murankre m.v. (2018 -
10206)

Bilag:
VS Gl Sogn Kirke - murankres holdbarhed i Tårn

Provstiudvalget har besluttet, at blytækkeren skal
bestilles hurtigst muligt, og provstiudvalget vil gerne
orienteres om tidshorisont af hensyn til den videre
planlægning. (hvis muligt vil provstiudvalget gerne
orienteres medio august 2019)

5 - Synsprotokol Ny Sogn 2019

Til behandling: 
Gennemgang af synsprotokol.

Sager:
Ny Sogn - syn - kirkebygning (2018 - 14591)

Bilag:
Synsprotokol Ny Sogn 2019, 2019 Ny Sogn SYN
14.05.2019

Provstiudvalget godkender med forbehold for
budgetmæssig dækning. Menighedsrådet skal være
opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker
i kommende budgetår.

6 - Synsprotokol Haurvig 2019

Til behandling: 
Gennemgang af synsprotokol.

Sager:
Haurvig - syn - kirkebygning (2018 - 15725)

Bilag:
Haurvig Kirke - kirkesyn, Referat kirkesyn og
menighedsmøde den 21. maj 2019

Provstiudvalget godkender med forbehold for
budgetmæssig dækning. Menighedsrådet skal være
opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker
i kommende budgetår.
 

7 - Synsprotokol Gl. Sogn 2019

Til behandling: 

Provstiudvalget godkender med forbehold for
budgetmæssig dækning. Menighedsrådet skal være
opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker



Gennemgang af synsprotokol.

Sager:
Synsudskrift - Gl. Sogn kirke og kirkegård -
Ringkøbing Provsti (2019 - 18930)

Bilag:
Synsprotokol Gl. Sogn 2019, 2019 GL SYNSPROTOKOL

i kommende budgetår.
 

8 - Ansøgning - konvertering af anlægsmidler -
Hover

Til behandling: 
Menighedsrådet har i budget 2019 fået bevilget
anlægsmidler til anskaffelse af katafalk og kamera
(installeret ved organisten)
Katafalken er anskaffet.
Menighedsrådet har indhentet tilbud på kamera (og
lydanlæg), hvilke udgifter kan afholdes indenfor de
bevilgede anlægsmidler.
Menighedsrådet ansøger om, også at måtte indkøbe
lydanlæg af anlægsmidlerne.

Sager:
Ansøgning - om konvertering af anlægsmidler -
Hover (2019 - 18939)

Bilag:
Kamera og lydanlæg, Lydanlæg i Hover Kirke -
tilbudsoversigt

Inge-Dorthe Kaasgaard har ikke deltaget i
behandlingen af dette punkt.
 
Provstiudvalget har behandlet og godkendt
ansøgningen.
 
 

9 - Synsprotokol No 2019

Til behandling: 
Gennemgang af synsprotokol.
 

Sager:
No - syn - udskrifter (2018 - 14568)
No - syn - udskrifter (2018 - 14568)

Bilag:
No Kirke syn 155 2019, Kirkesyn No Kirke 15, No
Kirke syn 155 2019

Provstiudvalget afventer menighedsrådets
tilbagemelding på provstiets mail af 22. maj 2019.

10 - Ansøgning - konvertering af anlægsmidler - Sdr.
Lem

Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om konvertering af

Provstiudvalget har besluttet at medtage
anlægsønsket sammen med de øvrige anlægsønsker
til budget 2020. 



overskydende anlægsmidler fra projekt kirkeklokke,
30.780 kr., til genetablering af læhegn (og
genplantning af skov). Der er indhentet ét tilbud på
206 m 6 rækker læhegn til 28.125 kr.

Sager:
Ansøgning - om omkonvertering af anlægsmidler -
Sdr. Lem (2019 - 19518)
Ansøgning - om omkonvertering af anlægsmidler -
Sdr. Lem (2019 - 19518)

Bilag:
Anlægsprojekt, Anlægsbevilling, Aktdokument

11 - Fra Ribe Stift: gennemgang af rådgiveraftale,
Vemb MR, Graverfaciliteter

Til behandling: 
Gennemgang af bemærkninger til rådgivningsaftale
vedrørende nye graverfaciliteter ved Vemb Kirke -
modtaget fra Ribe Stift.

Sager:
Byggesag - Gørding-Vemb-Bur - Ringkøbing Provsti -
graverfaciliteter (2019 - 863)

Bilag:
Aktdokument, Sv Til Ribe Stift - Delreferat fra møde
28.02.2019

Provstiudvalget har besluttet at aflægge
menighedsrådet et besøg med henblik på
gennemgang af AB89-aftale. 

12 - Projektbeskrivelse og overslag på digearbejde -
Sdr. Lem

Til behandling: 
Menighedsrådet har, som opfølgning på
provstesynet i 2018 og opfordring fra
bygningssagkyndig Søren Kjær, fået gennemgået
kirkegårdsdigerne. Digerne er gennemgået af Hans
Lund, jfr. vedhæftede notat - og overslag.
Menighedsrådet ansøger om lov til at få udarbejdet
et konkret projekt.
 

Sager:
Sdr. Lem - kirkegårde - tilretning af dige (2018 -
26814)
Sdr. Lem - kirkegårde - tilretning af dige (2018 -
26814)

Bilag:
Referat fra møde vedr. digeproblemer på Sdr. Lem

 
Provstiudvalget har besluttet at medtage
anlægsønsket sammen med de øvrige anlægsønsker
til budget 2020.



Kirkegård i Højmark, Digeproblemer 2,
Digeproblemer 3, Referat fra Møde d. 4. juni 2019 m.
Hans Lund vedr. Kirkedigerne på Sdr. Lem Kirkegård i
Højmark, Sønder Lem kirke - digeomsætning
overslag juni 2019 (1), Sdr. Lem - synsudskrift 2017,
Sdr. Lem - synsudskrift 2017

13 - Tegningsmateriale og økonomisk overslag -
Hvide Sande

Til behandling: 
Opfølgning på møde mellem menighedsråd og
provstiudvalg den 6. juni 2019.

Sager:
Hvide Sande - kirker - til-/ombygning (2018 - 37046)

Bilag:
VS Hvide Sande Kirke - materiale til provsti, 2019-05-
23 Hvide Sande Kirke_groft skønnet overslag, 2019-
05-23 Hvide Sande Kirke - Rammer rådgiveraftale,
2018-03-29 FASE 2_Hvide Sande Kirke_workshop,
2018-09-26 FASE 1_Hvide Sande Kirke_ideoplæg

Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets
indsendte projekt.
 
Provstiudvalget kan ikke godkende projektet og den
økonomiske ramme.
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet om-
og gentænker projektet.

14 - Årsmøde 2019 Provstisekretærer

Til behandling: 
Sekretæren ansøger om deltagelse i årsmøde den
2.-4. oktober 2019.

Sager:
Ringkøbing PU - provstiet - deltagelse i kursus /
konferencer (2018 - 14890)

Bilag:
Årsmøde 2019 Provstisekretærer, Indbydelse
årsmøde 2019, Program årsmøde 2019

Provstiudvalget godkender kursusdeltagelse,
betaling af deltagergebyr på 4.700 og
befordringsgodtgørelse. 

15 - Udhugning af hængsel i Staby Kirke

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om lov til udhugning af
hængsel i Staby kirke, som anført på provstesynet
2019.
Udgiften hertil må afholdes af overskydende
anlægsmidler fra projekt - facaderenovering af
præstegården.

Sager:
Ansøgning - Overskydende anlægsmidler - Staby

Provstiudvalget godkender menighedsrådets
ansøgning, og anmoder menighedsrådet om at
indsende mere konkret projekt. 



(2019 - 16094)

Bilag:
Tjenestevej Staby Kirke udh.af hængsel juni 2019
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Torben Johnsen Høj (Ringkøbing
Provstiudvalg)

Anette Lillevang

Hans-Ole Jessen Inge-Dorthe Kaasgaard

Lone Anette Hvejsel (Ringkøbing Provsti)
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