
Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

02.05.2018 - d. 02-05-2018 kl. 15:30 til 18:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden.

 

PU godkender dagsordenen. 

2 - Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

PU godkender og underskriver referatet. 

3 - Opgørelse Ringkøbing Kirkehus

Punktet er udsat fra sidste møde.
Ringkøbing MR har ansøgt om at konvertere
overskud af anlægsmidler 175.620 kr. (fra tidligere
projekter) til projekt opførelse af kirkehus.  
 

Lone Hvejsel og Hans Ole Jessen har ikke deltaget i
behandlingen af dette punkt.
 
PU har besluttet at udsætte sagen, og anmoder
regnskabsfører om fyldestgørende forklaring.

4 - 5% midler - ansøgning Torsted

Punktet er udsat fra sidste møde.
Torsted MR har, efter opfordring, ansøgt om 5%
midler til afholdelse af udgifter til konfirmander
v/Specialcenter Vest. (hjemmehørende under
Ringkøbing Skole) 
Der ansøges om dækning af udgift til buskørsel, iht.
attesteret bilag, 4.200 kr.
Der ansøges om dækning af udgifter, i øvrigt, på op
til 15.000 kr. i 2018.

PU har besluttet at imødekomme menighedsrådets
ansøgning om 5% midler til dækning af udgift til
buskørsel, iht. attesteret bilag, 4.200 kr., og dækning
af udgifter, i øvrigt, på op til 15.000 kr. i 2018.

5 - Gl. Sogn - andre bygninger - Lejekontrakt
graverbolig

 

PU har besluttet at fastholde tidligere beslutning om
at lade skriftlig lejekontrakt via advokat udfærdige.
 
 



Sager:
Gl. Sogn - andre bygninger - Lejekontrakt graverbolig
(2018 - 6785)

Bilag:
VS Lejekontrakt Gl. Sogn gravebolig

6 - Visda

 

Sager:
Provstiet - Visda (2018 - 6789)

Bilag:
Visda, provstiudvalget Visda

PU har besluttet, at punktet medtages på foreløbigt
budgetmøde og anmoder Tage Høj om at orientere
om VISDA. 

7 - Torsted - tjenesteboliger - ansøgning 5%-midler

 

Sager:
Torsted - tjenesteboliger - ansøgning om 5% midler
(2018 - 6809)

Bilag:
Ansøgning - 5%-midler, CCF19042018

Inge-Dorthe Kaasgaard og Vagn Gravesen har ikke
deltaget i behandlingen af dette punkt.
 
PU har besluttet ikke at imødekomme ansøgning om
5% midler, da der ikke er tale om en uforudset
udgift.
 
MR har mulighed for at søge udgiften dækket af
likviditetslån.

8 - Ølstrup - funktionærer - Graver afløsning

 

Sager:
Ølstrup - funktionærer - Graver afløsning (2018 -
6819)

Bilag:
Graver afløsning, Afløser graver

PU har besluttet at indkalde Ølstrup menighedsråd
til et møde omkring gravernormeringen - evt. den
20.6.2018 kl. 15.30.

9 - Graverbygning ved Staby Kirke

 

Sager:
Staby - kirkegårde - graverbygning (2018 - 7470)

Bilag:
Graverbygning ved Staby Kirke

PU har godkendt etablering af stophane.
 
PU afventer indsendelse af endeligt byggeregnskab
førend beslutning om køb af møbler behandles.
PU anmoder menighedsrådet om at afvente
igangsætning af omlægningen på kirkegården, indtil
endeligt byggeregnskab foreligger. 
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Torben Johnsen Høj (Ringkøbing
Provstiudvalg)

Anette Lillevang

Hans-Ole Jessen Vagn Vestergaard Gravesen

Inge-Dorthe Kaasgaard Lone Anette Hvejsel (Ringkøbing Provsti)
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