
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 21. oktober 2015. Kl. 15.30
Mødested: Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden. PU godkender dagsorden.

2 Vedtagelse af ordensregelment.
Sag: Ordensregelment. (902)

Vedtagelse af ordensregelment.

PU godkender og underskriver regelment.

3 Godkendelse af referat fra møde den
9.9.2015.

PU godkender og underskriver referat.

4 Ringkøbing Kirke - opførelse af nyt kirkehus
- nyt finansieringsforslag
Sag: Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing (714) -
Ringkøbing Sogn

Ringkøbing Kirke - opførelse af nyt krikehus -
nyt finansieringsforslag
Ansøgning om forhøjelse af stiftslån med 3.5
mio kr. til ialt 10 mio kr.

Henvendelse fra Bo Christensen
Bo Christensen tilbyder nyt projekt tilpasset
budgettet.

Aktindsigt - anmodning fra Lars Hansson
Anmoder om aktindsigt i MR ansøgning om
forhøjelse af lånet, og alt matereriale, der måtte
ligge til grund for provstiudvalgets behandling
af denne ansøgning.

Klage over Ringkøbing Provstiudvalg
Foreningen Bevar Ringkøbing Bymidte har ved
e-mail af 1. juli 2015 til Stiftsøvrigheden over
Ribe Stift klaget over, at Ringkøbing
Provstiudvalg på sit møde den 24. juni 2015
ikke foretog en egentlig realitetsbehandling af
sagen vedrørende ejendommen Kirkepladsen 1
i Ringkøbing, herunder sagens økonomi.
Stiftsøvrigheden over Ribe Stift har afsluttet

Hans-Ole Jessen deltager ikke i behandlingen af
dette punkt.
Lone Hvejsel deltog ikke i behandlingen af punktet
på menighedsrådets møde, og er derfor ikke inhabil
i behandlingen i provstiudvalget.

PU har besluttet ikke at imødekomme
menighedsrådets ansøgning om forhøjelse af
stiftslån på 3.5 mio kr.
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behandlingen af sagen.
Det er stiftsøvrighedens opfattelse, at
Ringkøbing Provstiudvalg ikke har handlet i
strid med regler, hvis overholdelse påses af
stiftsøvrigheden.
Stiftsøvrigheden foretager ikke yderligere i
sagen.

Henvendelse fra Iver Poulsen
Henvendelse fra Ringkøbing-borger.
Tilhænger af byggeriet, men dette bør tilpasses
økonomi og behov.

Aktindsigt - erindring fra Lars Hansson
Kopi af ansøgning fra Ringkøbing MR af
8.10.2015 m/ oversigt over håndværkere sendt
til Lars Hansson m/posten.

5 Istandsættelse af kalkmalerifragment
Sag: Ringkøbing Kirkes hvælvinger (698) -
Ringkøbing Sogn

Istandsættelse af kalkmalerifragment
Ved igangværende istandsættelse af
Ringkøbing Kirke er der, ved afrensning af løs
kalk og puds, fremkommet rester af 1800-tals
bemaling i kirkens østkappe og en kalkmalet
dekoration på tårnbuen mellem kirkens tårn og
skib, som sandsynligvis kan dateres til 1400-
tallet.

MR har rådført sig med Nationalmuseet, som
har udført registrering og forslag til eventuel
istandsættelse.

MR ønsker kalkmaleriet på buen mellem skib
og tårn istandsat, og har indhentet tilbud herpå
fra Nationalmuseet.

Der ansøges derfor om bevilling til
gennemførelse af istandsættelsen, og der
ansøges om 5% midler til dækning af
istandsættelsen. Tilbuddet lyder på 52.000 kr.
incl. moms.

Reperation af vinduer, døre og luger samt
indvendig malerbehandling
Ved den igangværende istandsættelse og
indvendig kalkning af Ringkøbing kirke, hvor
også vinduer skal males udvendigt, viser det
sig, at disse er i dårligere stand end forudset.

Inden malerbehandling, er det nødvendigt at
reparere vinduer. Indvendig vil disse
reparationer være synlige, samtidig med
eksisterende maling skaller af.

Der ansøges om tilladelse til at reparere og
malerbehandle vinduer, hvilket ud fra

Lone Hvejsel og Hans-Ole Jessen deltager ikke i
behandlingen af dette punkt.

Ad 1. PU har bevilget istandsættelsen og
5%-midler 52.000 kr. til istandsættelsen. Beløbet
kan udbetales mod dokumentation af afholdte
udgifter.

Ad 2. Der er givet tilladelse til renovering af
kirkens vinduer - forudsat, at dette kan holdes
indenfor anlægsbudgettet.
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medsendte budgetoverslag fra arkitekten, kan
indeholdes i det oprindelige samlede budget.

Da den øvrige istandsættelse er i gang, anmodes
om hurtig behandling af sagen.

Renovering af vinduer.
Svar på henvendelse omkring reparation- og
malerbehandling af vinduer i kirken.

6 Brev til Holstebro Kommune
Sag: Ansøgning om flytning af præstegård
Ulfborg (674) - Ulfborg Sogn

Brev til Holstebro Kommune
MR´s henvendelse til Holstebro Kommune.

Artikel i Dagbladet 08.09.2015

Svar på henvendelse af 23.9.2015
Svar på henvendelse fra fmd. Anna Grete Toft.

Dokumenter vedr. Hirsevænget 8, 6990 Ulfborg
Diverse bilag fremsendt til gennemgang.
Købsaftalen er gennemlæst af PU-formand og
næstformand - og godkendt.

Godkendt købsaftale på Hirsevænget 8, 6990
Ulfborg

Endelig underskrevet købsaftale og
byggetilladelse

Provst Lone Hvejsel og Torben J. Høj har
gennemlæst og godkendt købsaftalen på provstiets
vegne. Forbeholdene er bragt i orden.
Handlen er nu endelig, og Holstebro Kommune har
givet MR byggetilladelse til at indrette
præstekontor i "garagen".

7 Delvis ændrede tegninger.
Sag: Tim Kirkegård, rådgivning (806) - Tim
Sogn

Delvis ændrede tegninger.
Ansøgning om godkendelse af tegning til
graverfaciliteter ved Tim kirke.

MR har taget Ribe Stifts forbehold ved sidste
tegninger til efterretning og udarbejdet nye
tegninger i forhold til dette. Som tidligere er
tegningerne udarbejde at A2 arkitekter
Holstebro.

Vedhæftet er tegninger, som Stiftet har ønsket
ændret. De øvrige tegninger er godkendt.

PU godkender nye tegninger, disse videresendes til
Stiftet til godkendelse.

8 Kvartalsrapport 3.2015 Ringkøbing Provsti
Sag: Kvartalsrapport 3.2015 (921)

PU godkender kvartalsrapporten.
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Kvartalsrapport 3.2015 Ringkøbing Provsti
Kvartalsrapporten for 3. kvartal for
provstiudvalgskassen udviser et budgetmæssigt
overskud, hvilket skyldes, at ligningsmidler fra
Ringkøbing-Skjern Kommune er modtaget for
hele året

9 Ringkøbing Kirke - budget 2016
Sag: Budget 2016 (924) - Ringkøbing Sogn

Ringkøbing Kirke - budget 2016

Punktet frafaldes på baggrund af afgørelsen i pkt. 4.

10 Vedr. rutiner og adgange for MR
medlemmer
Sag: Rutiner og adgange for MR medlemmer
(923)

Vedr. rutiner og adgange for MR medlemmer

PU tager henvendelsen med til møde på Stiftet, for
at høre ad, om der kan lave fælles "oplæring".
Mødet på Stiftet afholdes den 22.10.2015.

11 Indbydelse til inspirationsmøde 2015
Sag: Ribe Stift - diverse (856)

Indbydelse til inspirationsmøde 2015
Inspirationsmøde i Stiftet den 3. november - PU
må deltage med 2.
Tilmelding senest den 26.10.2015.

Inga og Torben deltager.

12 Revisionsprotokol PUK 2014

Revisionen er PUK-regnskabet 2014 er afsluttet
og udviser et overskud på 100.985,89 kr., samt
frie midler ultimo året på 300.974,93 kr.

Årsregnskabet er forsynet med en
revisionspåtegning uden forbehold eller
supplerende oplysninger.

Samtlige udbetalinger af 5% midler er anført,
og disse har givet anledning til bemærkning
om, at der skal være opmærksomhed på moms i
forbindelse med udbetaling af 5% midler, og at
bilag til én udbetaling mangler at blive
attesteret.

Der gives også bemærkning om, at der er
opkrævet for meget til 5%-puljen i Holstebro
Kommune.

Provstiudvalget godkender regnskabet.

Provstiudvalget tager bemærkningerne omkring
momsfradrag og manglende attestation til
efterretning.
Provstiudvalget mener ikke, at bemærkningen
omkring for meget opkrævet til 5%-puljen i
ligningsområdet Holstebro Kommune er korrekt,
idet revisionen har taget udgangspunkt i beløbet,
som lignes til kirkekasserne, og ikke i det samlede
ligningsbeløb fra kommunen, som gældende
lovgivning giver mulighed for.

13 Revisionsprotokollat kirkekasseregnskaber
2014

Bilag:
- behandling af regnskab 2014,
- bemærkning i revisionsprotokollat til
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Regnskaberne er forsynet med en
revisionspåtegning, dog med et enkelt
forbehold, og med mange regnskabstekniske
fejlbemærkninger.

Bilag fremlægges med regnskabernes
bemærkninger, fordelt henholdsvis på NORD
og SYD.

- bemærkning i revisionsprotokollat til
årsregnskabet 2014,

Bilagene er gennemgået på mødet.

Der udarbejdes svar til de respektive menighedsråd
omkring godkendelse af regnskaber,
revisionsprotokoller og menighedsrådenes
behandling af protokollerne.

14 Revisionsprotokol
Sag: Regnskab 2014 (873)

Revisionsprotokol
Forespurgt Stiftet til muligheden om at pålægge
MR fremover at anvende ekstern
regnskabsfører.

PU har besluttet, at det samlede menighedsråd
indkaldes til møde med det samlede PU.
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15 Redegørelse fra MR
Sag: Altertavle - Ulfkær Kirke (910) - Ulfborg
Sogn

Redegørelse fra MR
MR indsender en redegørelse for ophængning
af nyt alterbilled.´

MR anmoder om deltagelse i konsulentrunde i
foråret 2016 - provstiet har videresendt
redegørelsen til Stiftet med anmodning om
deltagelse i konsulentrunde i efteråret 2015.

Ulfkær Kirke var medtaget på konsulentrunden
efteråret 2015, men MR har bedt om at måtte vente
til foråret 2016.

16 Konsulentrunde - efterår 2015.
Sag: Kirketårn - afskallet kalk (918) - Madum
Sogn

Konsulentrunde - efterår 2015.
Madum kirke har i perioden 2007 - 2009
gennemgået en større renovering. I den
forbindelse afsluttede MR med at få tårnet
sandblæst, pudset og kalket. Tårnet er tidligere
pudset i cementholdigt mørtel, og kalken har
svært ved at holde på denne, derfor blev vi
sammen med arkitekt Knud Fuusgaard enige
om denne løsning.

I perioden siden 2009 har MR fået kalket tårnet
1 gang på regning samt fået udført en reparation
som reklamation, men kalken holder ikke,
tårnet ser nu igen rigtig trist ud og en stor del af
kalken er faldet af.

MR har konsulteret både deres
bygningssagkyndige, der er murer, og 2 andre
håndværkere, der beskæftiger sig med kalkning,
men de har ikke fået et klart svar på, hvad de
skal gøre for at få situationen under kontrol.

Sagen er videresendt Ribe Stift.

17 Byggemødereferat nr. 5
Sag: Varmeanlæg Husby Kirke. (735) - Husby
Sogn

Byggemødereferat nr. 5

18 Svar til Jens Toft (fra Stiftet)
Sag: Klage fra Jens Toft (898) - Sønder Lem
Sogn

Svar til Jens Toft (fra Stiftet)
Jens Toft har klaget over opkrævning af
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lørdagstakst på 982 kr. for nedsættelse af urne
på en lørdag, da graveren i forvejen var på
kirkegården den pågældende lørdag.

Stiftsøvrigheden over Ribe Stift ser på
baggrund af sagen ikke grundlag for at udtale
kritik af provstiudvalgets afgørelse, dog med
den rettelse, at fastsættelse af lørdagstakster
skal ske efter forhandling med det enkelte
menighedsråd, og ikke ved en
provstiudvalgsbe-slutning, som oplyst i
afgørelse af 12.6.2015 fra Skjern Provsti, samt
høringssvar fra Ringkøbing Provsti af
14.8.2015.

19 Godkendelse af redskabsbygning
Sag: Tim Kirkegård, rådgivning (806) - Tim
Sogn

Godkendelse af redskabsbygning
Stiftsøvrigheden godkender det af A2
arkitekterne udarbejdede projekt af 10. juni
2015, hvormed der sker en tilbygning og
ombygning af redskabsbygningen på Tim
Kirkegård, under forudsætning af:
- At der etableres en fast belægning foran
bygningen i form af 30 x 30 cm. betonfliser.
- At Nationalmuseet kontaktes senest 5 uger
inden arbejdets påbe-gyndelse, med henblik på
afklaring af eventuelle arkæologiske interesser.

Stiftsøvrigheden principgodkender det af A2
arkitekterne udarbejdede projekt af 10. juni
2015, hvormed der sker en udvidelse og
ombygning af kapel- og mandskabsbygningen
på Tim Kirkegård, under forudsætning af:
- at der indsendes revideret detailprojekt til
særskilt godkendelse, hvor gavlene på den
eksisterende bygning bibeholdes.

Jfr. pkt. 7.

20 Ekspropriation Ny Sogn
Sag: Ekspropriation Ny Sogn (920) - Ny Sogn

Ekspropriation Ny Sogn
Provst Lone Hvejsel har underskrevet
erklæringerne og returneret til landinspektøren.

Aftale om anlæg og tinglysning af vandledning
Rekvireret aftale om anlæg og tinglysning af
vandledning (som tiltrædes på side 4).

MR orienteres om, at ekspropriationserstatning skal
indsendes til Stiftet. MR gøres opmærksom på, at
erstatningsbeløbet vil blive fordelt forholdsmæssigt
i pastoratet.

21 Møde mellem PU og Hvide Sande MR
Sag: Ansøgning om driftsmidler budget 2016
(894) - Hvide Sande Sogn
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Møde mellem PU og Hvide Sande MR
Der afholdes møde mellem PU og Hvide Sande
MR den 27.10.2015.

22 Kirketjener
På lukket dagsorden

23 Konsulentrunde den 21. oktober 2015
Sag: Konsultentrunde 2015 (865)

Konsulentrunde den 21. oktober 2015
Ribe Stift meddeler, at Ulfborg (Ulfkær),
Madum og Hee besøges på konsulentrunden
den 21.10.2015.

Konsulentrunde den 21. oktober 2015
Ribe Stift meddeler, at Ulfkær alligevel ikke
besøges i efteråret 2015.
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