
Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

20.06.2018 - d. 20-06-2018 kl. 15:30 til 18:00

Deltagere: Torben Johnsen Høj, Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen

Afbud fra Inge-Dorthe Kaasgaard og Lone Hvejsel. 
Hans-Ole Jessen har ikke deltaget i behandlingen af punkterne 1-9.
Vagn Gravesen har ikke deltaget i behandlingen af punkterne 13-19.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen

 

PU godkender dagsordenen. 

2 - Godkendelse af referaf fra sidste møde

 

PU godkender og underskriver referatet. 

3 - Sagnummer 2018-2723 - Redegørelse fra Alex
Wejse

 

Hans-Ole Jessen har ikke deltaget i behandlingen af
dette punkt.
 
Provstiudvalget har på sit møde den 20. juni d.å.
behandlet menighedsrådets ansøgning af 23. januar
d.å. om konvertering af overskydende anlægsmidler
fra følgende projekter – imprægnering af murværk
på kapel, maling af gesims og vinduer udvendig,
renovering af præstebolig, anskaffelse af kistevogn,
ombygning af kølerum og personalefaciliteter i kapel
- til projekt kirkehus.

De overskydende anlægsmidler på de ovenfor
nævnte projekter udgør i alt 182.568 kr., hvoraf
172.826 kr. er overført til kirkehusbyggeriet.

Provstiudvalget har besluttet ikke at imødekomme
menighedsrådets ansøgning og anmoder således
menighedsrådet om at tilbageføre beløbet, 172.826
kr., til anlægsmidler.

Det overskydende anlægsbeløb 182.568 kr. vil blive
modregnet i budgetudmeldingen for 2019.

 

4 - Synsforretning for Staby kirke maj 2018 PU godkender med forbehold for budgetmæssig
dækning. 



 

Sager:
Staby - syn - kirkebygning (2018 - 14589)

Bilag:
synsforretning for Staby kirke maj 2018,
synsforetning maj 2018 Staby kirke

5 - Synsforretning Ny Sogn kirke 2018

 

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

Bilag:
Synsprotokol Ny Sogn, 2017 SYN Ny Sogn Kirke
07.06.2017

 
PU godkender med forbehold for budgetmæssig
dækning. 

6 - Synsforretning Haurvig kirke 2018

 

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

Bilag:
Synsforretning Haurvig kirke 2018, Synsforretning
Haurvig kirke 2018

 
PU godkender med forbehold for budgetmæssig
dækning. 

7 - Årsmøde 2018 for provstisekretærer

 

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

Bilag:
Årsmøde 2018 for provstisekretærer, Indbydelse
årsmøde 2018, Program årsmøde 2018,
Generalforsamling 2018 dagsorden, Tilmelding til
årsmødet 2018

PU godkender deltagelse i årsmøde for sekretær og
bevilger betaling af deltagergebyr 4.700 kr. + kørsel
Ringkøbing/Horsens t/r.
 
PU godkender deltagelse i årsmøde for provst og
bevilger betaling af deltagergebyr 2.000 kr. 

8 - Forslag til ændringer og tillæg til takster for
Skjern og Ringkøbing Provsti

 

PU godkender forslag til ændringer/tilføjelser til
takster for Skjern og Ringkøbing provstier. 



Sager:
Ringkøbing/Skjern PU - kirkegårde - Forslag til
ændringer og tillæg til takster (2018 - 14901)
Ringkøbing/Skjern PU - kirkegårde - Forslag til
ændringer og tillæg til takster (2018 - 14901)

Bilag:
Forslag til ændringer og tillæg til takster for Skjern og
Ringkøbing Provsti, Forslag til ændringer og tillæg til
takster for Skjern og Ringkøbing Provsti, Takster med
tilføjelser, MED TILFØJELSER Gravstedstakster 2018
for Ringkøbing Skjern provstier

9 - Ansøgning om konvertering af anlægsmidler.

 

Sager:
Lem - kirkelige kasser - regnskab 2018 - ansøgning
om konvertering af anlægsmidler (2018 - 15714)

Bilag:
Att. økonomi-udvalget provstiet.

PU imødekommer MR ansøgning om at
omkonvertere anlægsmidler fra projekt reparation
af kirkegårdsmur og opsætning af trappe, og
bevilger brug af 15.000 kr. til projekt isætning af ny
dør i graverbygning. 

10 - Ansøgning af 5%-midler til Skel/hæk sag
Ulfkjær Kirke.

 

Sager:
Ulfborg - kirkelige kasser - ansøgning om 5% midler
(2018 - 16625)
Ulfborg - kirkelige kasser - ansøgning om 5% midler
(2018 - 16625)

Bilag:
Ansøgning af 5%-midler til Skelhæk sag Ulfkjær
Kirke., VS Hæk mellem Ulfkjær Kirke og nabogrund
(STPR F2 68039), Hæk mellem Ulfkjær Kirke og
nabogrund, Ulfkjær Kirke - fredning

PU har bevilget 5% midler op til 50.000 kr. til
dækning af landmålerudgifter og fjernelse m.v. af
bøgepur.
Beløbet kan udbetales mod dokumentation for
afholdt udgift ved fremsendelse af attesteret bilag.

11 - Dækning af udgifter i forb. med sygdom No
Sogn

 

Sager:
No - kirkelige kasser - ansøgning om 5% midler (2018
- 2664)

PU har besluttet, at udsætte punktet til næste møde.
Der tages tlf. kontakt til kasserer for uddybning af
timeantallet. 



Bilag:
SV Dækning af udgifter i forb. med sygdom No Sogn,
IMG_20180613_0002, IMG_20180613_0001

12 - Ringkøbing Kirke - Poulsgårdsvej 7, Ringkøbing

 

Sager:
Ringkøbing -tjenesteboliger - Poulsgårdsvej 7 (2018 -
16748)

Bilag:
Ringkøbing Kirke - Poulsgårdsvej 7, Ringkøbing,
180614 - Poulsgåprdsvej 7, Ringkøbing - indeklima

Hans-Ole Jessen har ikke deltaget i behandlingen af
dette punkt.
 
PU har bevilget 5% midler op til 37.500 kr. incl. moms
til udbedring af udluftningsproblemer.
Beløbet kan udbetales mod dokumentation for
afholdt udgift ved fremsendelse af attesteret bilag. 

13 - Fremtidssikring af kirkegården Velling

 

Sager:
Velling - kirkegårde - fremtidssikring (2018 - 16992)

Bilag:
Fremtidssikring af kirkegården Velling,
Fremtidssikring af kirkegården Velling

PU godkender - med anerkendelse - MR fremsendte
projekt for fremtidig indretning af kirkegården.
 

14 - Svar fra KM vedr. deltagelse i forsøgsramme 1
(KM F2.: 8361) Ny Sogn

 

Sager:
Ringkøbing PU - Kirkelige kasser - godkendelse af
forsøgsorden - maskinpulje SYD (2018 - 2680)

Bilag:
Aktdokument

 

15 - Frigivelse af indestående midler til dækning af
udgifter til automatisk dørlukning

 

Sager:
Stadil - kirke - automatisk dørlukning, frigivelse af
midler (2018 - 11796)

 



Bilag:
Aktdokument, Frigivelse af indestående midler til
dækning af udgiftr til automatisk dørlukning

16 - Sagnummer 2018-2723 - Redegørelse fra Alex
Wejse

Bilag vedrører punkt 3 på dagsordenen !!!

Sager:
Ringkøbing - andre bygninger - omkonvertering af
anlægsmidler (2018 - 2723)

Bilag:
SV Sagnummer 2018-2723 - Ringkøbing Kirkehus
(STPR F2 58658), AW-Regnskab0329, Svar til
Ringkøbing provsti - sag. nr. 2723-2018

 

17 - Diverse tilbud fra Velling

 

Sager:
Ringkøbing PU - Kirkelige kasser - godkendelse af
forsøgsorden - maskinpulje SYD (2018 - 2680)
Ringkøbing PU - Kirkelige kasser - godkendelse af
forsøgsorden - maskinpulje SYD (2018 - 2680)

Bilag:
VS Message from C3350 - Nr. 5,
SKM_C3350180503144200, ATT00001,
Sammenligning maskinkøb Velling.xlsx,
Sammenligning maskinkøb Velling

PU ønsker en redegørelse for, hvorfor MR ikke har
valgt den billigste løsning på køb af en Weidemann
1140+.
Hvad har PU misforstået? 

18 - Foreløbig PUK-budget 2019

 

Sager:
Ringkøbing PU- kirkelige kasser - foreløbig PUK-
budget 2019 (2018 - 18181)

Bilag:
Foreløbig PUK-budget 2019, Foreløbig budget 2019

PU har gennemgået og godkendt budgetforslaget,
som er afleveret den 20.06.2018 kl. 17.38.

19 - Budgetsamråd Syd

 

PU har besluttet, at Ringkøbing Kirkehus spørges om
de vil afholde arrangementet, alternativt spørges
Højmark Forsamlingshus. 



Sager:
Ringkøbing PU - Kirkelige kasser - budget 2019 SYD
(2018 - 2672)

Bilag:
Budgetsamråd Syd
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Torben Johnsen Høj (Ringkøbing
Provstiudvalg)

Anette Lillevang

Hans-Ole Jessen Vagn Vestergaard Gravesen
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