
Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

21.08.2018 - d. 21-08-2018 kl. 17:00 til 22:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen.

PU godkender dagsordenen. 

 

2 - Godkendelse af referat fra sidste møde.

PU godkender og underskriver referatet fra sidste
møde. 

 

3 - Redegørelse fra Velling

PU har godkendt udbetaling af investering 306.945
kr. - momsfradrag
PU har ikke godkendt dieseltank.
 
Det skal præciseres overfor alle deltagere i
maskinpuljen, at udbetaling af midler fra
maskinpuljen skal sidestilles 5% midler, dvs. at der
skal indhentes to tilbud og ansøges om midler, inden
et køb kan finde sted. 

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

Bilag:
[Spam] Maskinkøb

 
PU har godkendt udbetaling af investering på
245.556 + moms 61.389 = 306.945 kr. med fradrag i
moms med 30%, 18.416,70 kr.
Der vil således kunne udbetales 288.528,30 kr. fra
maskinpuljen.
PU har ikke godkendt menighedsrådets ønske om
køb af dieseltank.
 
Det skal præciseres overfor alle deltagere i
maskinpuljen, at udbetaling af midler fra
maskinpuljen skal sidestilles 5% midler,
således:
- at der skal indhentes og forevises mere end et
tilbud på den ønskede maskine - tilbudene skal være
sammenlignelige,
- at menighedsrådet skal redegøre for valget af
maskinleverandør,
- at satsen for momsfradrag oplyses.
 
Menighedsrådet indsender ansøgning til
provstiudvalget med de ovenfor nævnte oplysninger.
Provstiudvalget behandler ansøgningen, og når
godkendelse/bevilling foreligger, må købet af
maskinen finde sted.



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

 
PU har godkendt udbetaling af 5% midler 5.306,26
kr.
 
Talt med kasserer Tove Vistedsen omkring
indberetninger på graver og medhjælper.
TV har talt med graveren, som oplyser, at hun i dagene op til påske har siddet på kontoret, og
medhjælperen har fjernet gran på gravstederne (Dette stemmer dog ikke helt ens med indberetningerne)
Det er aftalt med TV, at provstiet laver en vurdering af, hvilke timer der skal dækkes af 5% midler.

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

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

PU har godkendt udbetaling af 5% midler med
5.306,26 kr.
Udgiften er dokumenteret, og beløbet vil snarest
blive udbetalt til menighedsrådet. 

5 - PU 1.2018

PU godkender og underskriver kvartalsrapport nr. 1. 

Sager:
Ringkøbing PU - kirkelige kasser - kvartalsrapport
1.2018 (2018 - 15833)

Bilag:
PU 1.2018, Kvartalsrapport 2018, Kvartalsrapport
2018

Provstiudvalget har behandlet og godkendt
kvartalsrapport for 1. kvartal 2018.
 
Provstiudvalget bemærker i denne forbindelse,
at hele ligningsbeløbet er modtaget fra Ringkøbing-
Skjern Kommune, og at lønningsudgifterne ikke er
indeholdt i driftsudgiften, grundet manglende
lønfiler, som først er blevet tilgængelige ultimo juni
måned 2018, 

6 - PU 2.2018

PU godkender og underskriver kvartalsrapport nr. 2. 

Sager:
Ringkøbing PU - kirkelige kasser - kvartalsrapport
2.2018 (2018 - 20564)

Bilag:
PU 2.2018, Kvartalsrapport 2018, Kvartalsrapport
2018

Provstiudvalget har behandlet og godkendt
kvartalsrapport for 2. kvartal 2018.
 
Provstiudvalget bemærker i denne forbindelse,
at hele ligningsbeløbet er modtaget fra Ringkøbing-
Skjern Kommune. 

7 - Aftale om fordeling af forbrug

PU godkender aftale om forbrugsafgifter. 

Sager:
Hee - tjenesteboliger - aftale om fordeling af forbrug
(2018 - 20568)

PU godkender og underskriver aftale om
forbrugsafgifter - mellem Hee menighedsråd og
sognepræsten.
 



Bilag:
Aftale om fordeling af forbrug, Aftale om fordeling af
forbrug

8 - Haurvig Kirke - udskiftning af vinduer

PU tager til efterretning.
 
En eventuel udgift til selvrisiko bør søges dækket af
NB Tegnestuen. 

Sager:
Haurvig - kirker - udskiftning af vinduer (2018 -
21242)

Bilag:
Fwd Haurvig Kirke - udskiftning af vinduer, Refeerat
afklaring af ridser i ruder, Handleforløb - udsksiftning
af vinduer.

 En eventuel udgift til selvrisiko bør søges dækket af
NB Tegnestuen.

9 - Afgørelse om facaderenovering af Lyngvig Kirke

PU tager stilling til restfinansiering i et senere punkt.
 
PU har behandlet arkitekt Gert Madsens
henvendelse, og har besluttet, at menighedsrådet
skal indhente minimum 2 tilbud på
hovedentreprisen. 

Sager:
Byggesag - Lyngvig Kirke - indvendig og udvendig
istandsættelse - besigtigelsesrapporter (2018 -
22870)

Bilag:
Aktdokument, Afgørelse om facaderenovering af
Lyngvig Kirke, 180216 Lyngvig Kirke,
facaderenovering, Ksag Lyngvig

PU har behandlet arkitekt Gert Madsens
henvendelse, og har besluttet, at menighedsrådet
skal indhente minimum 2 tilbud på
hovedentreprisen.

10 - Kvittering på modtaget sag.

PU tager stilling til restfinansiering i et senere punkt.
 
 
PU har besluttet, at menighedsrådet skal indhente
minimum 2 tilbud på hovedentreprisen. 

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

PU har besluttet, at menighedsrådet skal indhente
minimum 2 tilbud på hovedentreprisen.
 



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

Bilag:
Aktdokument, Gammel Sogn kirke, istandsættelse af
tårn, Aktdokument, Gammel sorgn kirke -
aftalegennemgang

11 - Udskiftning af låger til kirkegården, tilbud 1

PU tager stilling til finansiering i et senere punkt. 

Sager:
Byggesag - No - kirkegårde - udskiftning af låger
(2018 - 24264)
Byggesag - No - kirkegårde - udskiftning af låger
(2018 - 24264)

Bilag:
VS Låger, No Kirke, VS No Kirke, No Kirge

 

12 - Tilbud, Thorsminde

PU har besluttet, at bevilge 5% midler op til 16.950
kr. til dækning af udgifter.
Beløbet kan udbetales mod dokumentation for
afholdt udgift ved fremsendelse af attesteret regning
og med oplysning om sats for momsfradrag. 

Sager:
Sdr. Nissum - kirkegårde - låger m.v. Thorsminde
kirke (2018 - 24274)
Sdr. Nissum - kirkegårde - låger m.v. Thorsminde
kirke (2018 - 24274)

Bilag:
VS Thorsminde kirke, sti, stakit, låge1, låge, VS tilbud,
Thorsminde, Thorsminde kirke1, Tilbud Thorsminde
kirke

PU har besluttet, at bevilge 5% midler op til 16.950
kr. til dækning af udgifter.
Beløbet kan udbetales mod dokumentation for
afholdt udgift ved fremsendelse af attesteret regning
og med oplysning om sats for momsfradrag.

13 - Tilbud på kortmodul til Ringkøbing Provsti
(Brandsoft)

PU afventer møde den 11. september 2018. 

Sager:
Ringkøbing PU - kirkegårde - opmåling m.v. (2018 -
20108)
Ringkøbing PU - kirkegårde - opmåling m.v. (2018 -
20108)

 



Bilag:
VS CAL0216438 - Tilbud på kortmodul til Ringkøbing
Provsti, Registrerings ark, produktark-kort, VS
CAL0216438 - Tilbud på kortmodul til Ringkøbing
Provsti, Geopartner, løsninger til kirker og kirkegårde

14 - Udmelding af landskirkeskat og
udligningstilskud (KM F2.: 12200)

PU tager til efterretning. 

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

Bilag:
Til provstier - udmelding af landskirkeskat og
udligningstilskud (KM F2. 12200), Udmelding af
fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud 2019,
Ny prognose for budget 2019 inkl. landskirkeskat og
udligningstilskud, Udmelding af fordeling af
landskirkeskat og udligningstilskud 2019, Prognose
for udviklingen i kirkekassernes indtægter og
udgifter i 2019 (pr. 5. juli 2018), Prognose for
udviklingen i kirkekassernes indtægter samt deraf
udgiftsniveau i 2019 (af 5. juli 2018), Kirkelig budget
2019 - foreløbigt budget med statsgaranti
udligningstilskud og landskirkeskat, Vedr.
ligningsmidler for 2019

PU har besluttet, at man vedrørende budget 2020 vil
udmelde foreløbig ligning den 1. april, således at
foreløbigt budget skal indleveres af
menighedsrådene senest den 1.6.
 
PU har ligeledes besluttet, at alle menighedsråd
tilbydes budgetsamtaler med
provstiudvalget. Budgetsamtalerne afvikles primo
juni måned. 
 
PU har gennemgået og behandlet menighedsrådenes
foreløbige budgetter, og godkendt de endelige
udmeldinger, som offentliggøres på budgetsamråd i
uge 35, 2018.

15 - Referat fra budgetudvalgsmøde mandag d. 13.
august 2018

PU tager til efterretning. 

Sager:
Ringkøbing PU - Kirkelige kasser - budget 2019 NORD
(2018 - 2675)

Bilag:
VS Referat fra budgetudvalgsmøde mandag d. 13.
august 2018, Referat fra budgetudvalgsmøde 130818
med underskrift

PU har besluttet, at man vedrørende budget 2020 vil
udmelde foreløbig ligning den 1. april, således at
foreløbigt budget skal indleveres af
menighedsrådene senest den 1.6.
 
PU har ligeledes besluttet, at alle menighedsråd
tilbydes budgetsamtaler med provstiudvalget.
Budgetsamtalerne afvikles primo juni måned.
 
PU har gennemgået og behandlet menighedsrådenes
foreløbige budgetter, og godkendt de endelige
udmeldinger, som offentliggøres på budgetsamråd i
uge 35, 2018.
 

16 - Holstebro Museum vs. Ulfborg MR  



 

Sager:
Ringkøbing PU - Kirkegårde - sikring af gravsten.
(2018 - 2844)

Bilag:
Sikring af gravminder, Holstebro Museum

17 - Graversamarbejde

 

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

Bilag:
VS Graversamarbejde, Indlæg til Kirkebladet -
graverafløsning 09082018
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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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