
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 20. januar 2016. Kl. 16:30
Mødested: Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing

Afbud fra Hans-Ole Jessen.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden PU godkender dagsorden.

2 Vedtagelse af ordensregelment
Sag: Ordensregelment. (902)

Vedtagelse af ordensregelment

PU godkender og underskriver ordensregelment.

3 Ansøgning om anlægsmidler
Sag: Ansøgning om flytning af præstegård
Ulfborg (674) - Ulfborg Sogn

Ansøgning om anlægsmidler
MR har indhentet tilbud på ombygning af
billard-rum m.m. til præstekontor og ansøger i
den forbindelse med flere anlægsmidler.

Har undersøgt nærmere omkring tilbudsgivning
v/Stiftet (Kirstine Frank Jensen)

Anmodning om indhentelse af nye tilbud.
Anmodet MR om at indhente nye tilbud fra
uvildige håndværkere.

Uddybning af ansøgning vedr. Hirsevænget 8

Lånegodkendelse 2,2 mio. kr.
Stiftsøvrigheden godkender låneansøgning på
2,2 mio. kr.

Udbetaling af lån 2,2 mio. kr.
Beløbet er til disposition på menighedsrådets
konto den 5.1.2016.

Gældsbrev lån 2,2 mio. kr.
OBS på afviklingsprofil. Ikke i
overensstemmelse med det aftalte/bevilgede.

Oplysninger vedr. Hirsevænget 8, 6990 Ulfborg

Klage fra Ulfborg Menighedsråd

PU har besluttet, at ekstra-bevilge 27.365, kr. til
ekstra udgifter i forbindelse med etablering af
kontor.

Udgift til gardiner, anslået til 10.000 kr., skal MR
afholde af driften.
Dette er en kutyme i provstiet.
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Mødepunkt Beslutning

Tilbagemelding fra HOJ
TJH erklærer sig enig med HOJ, 3.1.2016
IN erklærer sig enig med HOJ, 3.1.2016
IDK indvilger i et evt. møde med PU, 4.1.2016

Ombygning præstekontor
Modtaget diverse bilag fra MR, omkring
ombygning.

4 Fordeling vand, varme og el
Sag: Isagervej 8, Rindum, 6950 Ringkøbing
(950) - Rindum Sogn

Fordeling vand, varme og el
Fordeling af el, vand og varme i præsteboligen.
Til godkendelse i provstiudvalget.

PU godkender fordelingen af el, vand og varme.

5 Ansøgning om stiftslån 7,5 mio. kr.
Sag: Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing (714) -
Ringkøbing Sogn

Ansøgning om stiftslån 7,5 mio. kr.
Ansøgning om stiftslån 7,5 mio. kr.

Frigivelse af midler (ansøgning)
Ansøgning fra MR om frigivelse af
præsteembedekapitaler, som står i Stiftet.
Vedrører salget af Toften, Ringkøbing.

Lone Hvejsel deltog
 ikke i behandlingen af dette punkt.

PU godkender låneansøgning på 7.500.000 kr. og
videresender ansøgning med anbefaling til Stiftet.

PU godkender ansøgning om udbetaling af
præsteembedekapitaler, og videresender med
anbefaling til Stiftet.

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

Udtalelse fra Mogens Svenning
Tilbagemelding fra arkitekt Mogens Svenning
på baggrund af udtalelse fra bygningskonsulent
Jesper Sottrup-Jensen.

Udtalelse fra menighedsrådet.
Tilbagemelding fra menighedsrådet på
baggrund af udtalelse fra bygningskonsulent
Jesper Sottrup-Jensen.

PU har besluttet, at der tages telefonisk kontakt til
Staby MR for en drøftelse af kølerfaciliteter.

7 Nordvinduer - Gl. Sogn
Sag: Gl. Sogn Kirke. (866) - Gammel Sogn

Nordvinduer - Gl. Sogn
MR har fået udarbejdet et projekt af Knud
Fuusgaard. MR mødes den 14.1.2016 for en
gennemgang af projektet.

Der henvises til skrivelse af 29.4.2015 fra
Nationalmuseets konsulent Nils Engberg, og
skrivelse af 26.8.2015 fra Nationalmuseets
konsulent  Ulla Kjær.

Stiftsøvrighedens godkendelse til at undersøge
kirken ses ikke at foreligge.

Sagen videresendes Stiftet for behandling.
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Mødepunkt Beslutning

Dispositionsforslag fra arkitekt Knud
Fuusgaard
Projektforslag modtaget fra arkitekt Knud
Fuusgaard.

8 Tilrettet projekt på afskærmning.
Sag: Hee Kirke (771) - Hee Sogn

Tilrettet projekt på afskærmning.
Projektet er tilrettet i overenstemmelse med det
aftalte på konsulentrunden i efteråret.
(aftale mellem kgl. bygningsinspektør,
menighedsrådet og dennes arkitekt)

Projektet bliver ca. 100.000 kr. dyrere end først
anslået.

PU har besluttet at videresende projektet til Ribe
Stift.

Der er ikke taget beslutning omkring
finansieringen.

9 Benchmarking kirkegårdsdrift
Sag: Kostprisberegninger. (601)

Benchmarking kirkegårdsdrift
Materiale udarbejdet af Jens Dejgaard Jensen -
til gennemgang.

10 Udb. præsteembedekapital Tim MR
Sag: Tim Kirkegård, rådgivning (806) - Tim
Sogn

Udb. præsteembedekapital Tim MR
Tim MR ansøger om udbetaling af
præsteembedekapitaler, som står i Stiftet.
Beløbet er fremkommet ved salg af Stadil
Præstegård.

PU godkender ansøgning om udbetaling af
præsteembedekapitaler, og videresender med
anbefaling til Stiftet.
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Orientering

11 Redegørelse fra låsesmed.
Sag: Installering af automatisk dørlukning.
(937) - Vedersø Sogn

Redegørelse fra låsesmed.
Redegørelse fra låsesmed Mogens Mastrup på
etablering af automatisklukning. Redegørelsen
er videresendt Ribe Stift - Kirstine Frank
Jensen - for en udtalelse.

12 Godkendelse af anlægget
Sag: Haurvig Kirke (767) - Haurvig Sogn

Godkendelse af anlægget
Stiftsøvrigheden godkender det af Gert
MadsensTegnestue udarbejdede projekt af 24.
august 2015 modtaget i stiftet den 21.
september 2015 på følgende vilkår:
- Menighedsrådet skal inden 6 måneder efter
ibrugtagningen af anlægget gennemføre
prøveopvarmning i overensstemmelse med
opvarmningscirkulærets afsnit 9 og indsende
resultatet til Stiftsøvrigheden, ligesom
menighedsrådet i øvrigt skal iagttage de øvrige
anbefalinger i samme cirkulære for så vidt
angår etablering og drift.

13 Afgørelse vedr. graverbygning
Sag: Tim Kirkegård, rådgivning (806) - Tim
Sogn

Afgørelse vedr. graverbygning
Stiftsøvrigheden godkender det af
arkitektfirmaet A2 udarbejdede projekt af
oktober 2015, under forudsætning af, at
materialer og farver vælges, så disse
harmonerer med den eksisterende bygning og
kirkebygning.
Det er desuden et vilkår for stiftsøvrighedens
godkendelse, at Nationalmuseet kontaktes
senest 5 uger inden arbejdets påbegyndelse med
henblik på afklaring af eventuelle arkæologiske
interesser.
Herudover indeholder den kgl.
bygningsinspektørs erklæring en række
anbefalinger til projektets udformning.

14 Provstesyn i 2016
Sag: Provstesyn 2016. (949)

Provstesyn i 2016
Der er aftalt provstesyn den 11. maj 2016 i
Haurvig, Hvide Sande og Lyngvig,
og 31. maj 2016 i Gl. sogn og Ny sogn.
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Orientering

15 Høring vedr. udkast af bekendtgørelse om
valgret og valgbarhed ved flytning mellem
menighedsrådskredse i et pastorat og ved
oprettelse af nye flersognspastorater mm
Sag: Høring vedr. udkast af bekendtgørelse
om valgret og valgbarhed ved flytning mellem
menighedsrådskredse i et pastorat og ved
oprettelse af nye flersognspastorater mm (943)

Høring vedr. udkast af bekendtgørelse om
valgret og valgbarhed ved flytning mellem
menighedsrådskredse i et pastorat og ved
oprettelse af nye flersognspastorater mm
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