
Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

22.08.2019 - d. 22-08-2019 kl. 16:15 til 18:15

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

Afbud fra Anette  Lillevang. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen

 

Provstiudvalget godkender dagsordenen. 

2 - Godkendelse af referat fra sidste møde

 

Provstiudvalget godkender og underskriver referat
fra sidste møde. 

3 - Hvide Sande - Ansøgning om 5 % midler til
kirkeprojektering

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om 5% midler, 100.000
kr., til projektering af om-/tilbygning af kirke.

Sager:
Ansøgning - 5% midler - Hvide Sande -
kirkeprojektering (2019 - 21155)

Bilag:
Ansøgning om 5 % midler

Provstiudvalget har bevilget likviditetslån på 100.000
kr.
Menighedsrådet vil blive lignet 100.000 kr. i
anlægsbevilling til tilbagebetaling af lånet i 2020.

4 - Provstiudvalgskonference

Til behandling: 
Deltagelse i provstiudvalgskonference.
 

Sager:
Ringkøbing PU- diverse (2018 - 16421)

Bilag:
Provstiudvalgskonference

Ringkøbing Provstiudvalg deltager ikke. 



5 - Ølstrup - Ansøgning 5% midler - borebiller i kirke

Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om 5% midler til
bekæmpelse af borebiller i kirken.
Menighedsrådet har indhentet to tilbud på hhv.
24.250 kr. og 42.250 kr. incl. moms.
 
Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen
af dette punkt.

Sager:
Ansøgning - 5% midler - Ølstrup kirke - bekæmpelse
af borebiller (2019 - 23117)

Bilag:
Ølstrup Kirke, Ølstrup Kirke, Til Ringkøbing
Provstiudvalg - Borebiller

Provstiudvalget har bevilget 5% midler med op til
24.250 kr. Beløbet kan udbetales mod fremsendelse
af attesteret regning. 
Regningen imødeses indsendt i løbet af efteråret
2019.

6 - Tim-Stadil-Vedersø - Gennemgang - ABR 89
Aftale

AFVENTER TILBAGEMELDING FRA RIBE STIFT... 

Sager:
Byggesag - Stadil Kirke - Ringkøbing Provsti - nyt
varmeanlæg (2019 - 4217)

Bilag:
ABR 89 Aftale mellem Tim-Stadil-Vedersø MR og NB
Tegnestuen, Til Ringkøbing Provsti - ABR 89 Aftale
mellem Tim-Stadil-Vedersø MR og NB Tegnestuen

Udsættes til næste møde. 

7 - Nyt fra EG Brandsoft: Forbedret kirkegårdskort
vækker begejstring

Til behandling: 
Drøftelse og beslutning om, hvorvidt der skal
udarbejdes kirkegårdskort i 2020.

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

Bilag:
Nyt fra EG Brandsoft Forbedret kirkegårdskort
vækker begejstring

Provstiudvalget har besluttet at arbejde videre med
opmåling af kirkegårdene - udarbejdelse af
kirkegårdskort.
Der tages kontakt til Brandsoft og to
landinspektørerfirmaer.

8 - Staby-Madum - sammenlægning af
menighedsråd

Provstiudvalget anbefaler sammenlægningen af
menighedsrådene. Anbefalingen videresendes Ribe



Til behandling: 
Menighedsrådene i Staby og Madum ønsker
menighedsrådene lagt sammen til et samlet
menighedsråd - gældende fra menighedsrådsvalget i
2020.

Sager:
Ansøgning - sammenlægning af menighedsråd -
Staby og Madum (2019 - 23157)

Bilag:
VS Ad tjenestevej ansøgn. sammenlægning af
menighedsråd Staby Madum, 18062019 sm.lægn.
Staby Madum

Stift.

9 - Tim-Stadil-Vedersø - Ansøgning om 5% midler

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om 5% midler til dækning
af udgifter i forbindelse med indbrud i
graverbygninger:
 
1) Tim: Der ansøges om 15.000 kr. til dækning af
selvrisiko overfor forsikringsselskabet,
2) Stadil: Der ansøges om 14.707,63 kr., efter
momsfradrag, til dækning reparationer og indkøb af
ny computer.

Sager:
Ansøgning - 5% midler - Tim-Stadil-Vedersø - udgifter
ved indbrud (2019 - 23161)
Ansøgning - 5% midler - Tim-Stadil-Vedersø - udgifter
ved indbrud (2019 - 23161)

Bilag:
5% midler til Tim-Stadil-Vedersø, 5% ansøgninger,
scan0197

1) Provstiudvalget har bevilget udbetaling af 15.000
kr. fra 5% midlerne. Udgiften er dokumenteret, men
ikke attesteret.
2) Provstiudvalget har bevilget udbetaling af
14.707,63 kr. fra 5% midlerne. Udgiften er
dokumenteret, men ikke attesteret.
 
5% midlerne kan udbetales, når bilagene er blevet
attesterede.

10 - Hee - ansøgning om 5% midler

Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om 5% midler til dækning
af udgifter i forbindelse med indbrud i
graverbygning. Der ansøges om 15.000 kr. til
dækning af selvrisiko overfor forsikringsselskabet.

Sager:
Ansøgning - 5% - Hee - udgifter efter indbrud (2019 -
23162)
Ansøgning - 5% - Hee - udgifter efter indbrud (2019 -

Provstiudvalget har bevilget udbetaling af 15.000 kr.
fra 5% midlerne. Udgiften er dokumenteret, men
ikke attesteret.
 
 
5% midlerne kan udbetales, når bilagene er blevet
attesterede. Afgørelse fra Forsikringsenheden ønskes
indsendt til provstiet.



23162)

Bilag:
5% midler til Hee, VS Skadenummer 190089,
scan0196

11 - Vemb - Udtalelse fra kirkegårdskonsulent

Til behandling: 

Sager:
Byggesag - Gørding-Vemb-Bur - Ringkøbing Provsti -
graverfaciliteter (2019 - 863)

Bilag:
Re Anmodning om en udtalelse - Vemb, Ringkøbing
Provsti (STPR F2 207839), Vemb ny graverbygning
udtal 19

Udsættes til næste møde. 

12 - Tim-Stadil-Vedersø - Ansøgning om 5% midler

 
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om 5% midler til
udskiftning af genvex-anlæg i præstebolig.
Menighedsrådet har indhentet to tilbud på
hhv. 62.500 kr. og 64.285,56 kr. incl. moms.
 

Sager:
Ansøgning - 5% midler - Tim præstebolig -
udskiftning af genvex (2019 - 25635)
Ansøgning - 5% midler - Tim præstebolig -
udskiftning af genvex (2019 - 25635)

Bilag:
Ansøgning til 5% midler., Ansøgning til Genvex.,
Tilbud på Genvex Tim præstegård., Pris på nyt
ventilations anlæg Kasper., 2014-06-
17_VPL_28_Produktdata Kasper., Tilbud Genvex
Byskov.

Provstiudvalget har bevilget udbetaling af 62.500 kr.
fra 5% midlerne. Beløbet kan udbetales mod
fremsendelse af attesteret regning.
Regningen imødeses indsendt i løbet af efteråret
2019.

13 - Husby Sdr Nissum og Thorsminde -
forpagtningskontrakt

Til behandling: 
Gennemgang og godkendelse af
forpagtningskontrakt mellem menighedsrådene og
Jørgen Thede.

Provstiudvalget godkender og tiltræder
forpagtningskontrakten.  



Sager:
Forpagtningskontrakt - Husby Sdr Nissum og
Thorsminde - Ringkøbing Provsti (2019 - 23846)

Bilag:
Sender IMG_20190717_0001.pdf Ny
forpagtningskontrakt Husby Sdr Nissum og
Thorsminde, IMG_20190717_0001

14 - Husby- Konvertering af overskydende
anlægsmidler.

Til behandling: 
MR anmoder om brug af overskydende
anlægsmidler fra plænetraktor til reparation af tag
på våbenhusets overgang til blytag.
 
Der er indhentet overslag på arbejdet. MR er
anmodet om at indsende overslagene/tilbudene til
behandling af PU.

Sager:
Ansøgning - overskydende anlægsmidler - Husby
(2019 - 23852)
Ansøgning - overskydende anlægsmidler - Husby
(2019 - 23852)

Bilag:
Overskydende anlægsmidler., VS overslag rep af tag
ved våbenhus Husby kirke, IMG_20190816_0003

Der bevilges omkonvertering af anlægsmidler op til
37.500 incl. moms af overskydende anlægsmidler fra
køb af plæneklipper. 

15 - Staby kirke - reparation af blytag mod nordvest.

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om renovering af skibets
blytag iht. modtaget projekt. Udgifterne til
renoveringen er anslået til 87.500 kr. incl. moms.
Finansieringen er ikke godkendt.
 

Sager:
Staby - kirker - råd i skibets tag (2018 - 8920)

Bilag:
Staby kirke - reparation af blytag mod nordvest.,
noname, 2342_Staby kirke - renovering af skibets
blytag_2019-07-30

Provstiudvalget anbefaler projektet og videresender
til Ribe Stift.
Finansieringen er ikke behandlet. 

16 - Ølstrup - Ansøgning om 5% midler. Provstiudvalget har bevilget likviditetslån på 205.025
kr.  



Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om 5% midler
til restfinansiering ved etablering af alarm på Emil
Nolde Maleri, 205.025 kr. incl. moms.
 
Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen
af dette punkt.

Sager:
Byggesag - Ølstrup Kirke - Ringkøbing Provsti -
istandsættelse af maleri (2019 - 4279)
Byggesag - Ølstrup Kirke - Ringkøbing Provsti -
istandsættelse af maleri (2019 - 4279)
Byggesag - Ølstrup Kirke - Ringkøbing Provsti -
istandsættelse af maleri (2019 - 4279)

Bilag:
Tillægsbevilling, 41120-sikring af Ølstrup kirke,
Tillægsbevilling til sikring af kirken, VS 140670 -
Nolde - svar vedr. udgifter til sikring (STPR F2
560973), Fondsmidler.

Menighedsrådet vil blive lignet 205.025 kr. i
anlægsbevilling til tilbagebetaling af lånet i 2020.

18 - Meddelelse om statusændring til forslag for
kommuneplantillæg null Tillæg nr. 13 -
Fritidsområde ved Kloster Havn, Ulfborg i Holstebro
kommune

Til orientering: 

Sager:
Diverse - plansager - Ringkøbing og Holstebro PU
(2019 - 14899)
Diverse - plansager - Ringkøbing og Holstebro PU
(2019 - 14899)

Bilag:
Meddelelse om statusændring til forslag for
kommuneplantillæg null Tillæg nr. 13 - Fritidsområde
ved Kloster Havn, Ulfborg i Holstebro kommune,
Meddelelse om statusændring til forslag for
lokalplan 1162 Fritidsområde ved Kloster Havn,
Ulfborg i Holstebro kommune

 

19 - Sønder Lem, afgørelse på kirkerenovering

Til orientering: 
Stiftsøvrigheden godkender projektet for
istandsættelse af Sønder Lem kirke, som beskrevet i
projekt udarbejdet af Wad Landskabsarkitekter A/S,
dateret februar 2015 samt projekt udarbejdet af
arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen,

 



dateret februar 2016, med undtagelse af punktet
vedrørende stolestaderne.

 
Det er en forudsætning for godkendelsen, at
menighedsrådet inden udførelsen af de godkendte
arbejder overholder følgende betingelser:
 

·         Stiftsøvrigheden gør opmærksom på, at
arbejdet ikke må udføres, før provstiudvalget
har godkendt finansiering af forslaget

·         såfremt det er nødvendigt at lukke kirken for
udførelse af de planlagte arbejder, skal der
indsendes en ansøgning herom via provstiet
til biskoppens godkendelse, med oplysninger
om den påtænkte lukningsperiode samt
hvilke kirker der kan benyttes i stedet

·         arbejderne skal udføres i overensstemmelse
med det indsendte projekt. Forslag til
ændringer i eller udvidelse af et godkendt
projekt skal indsendes via provstiet til
stiftsøvrighedens godkendelse

·         menighedsrådet kan indsende forslag til
rådgivningsaftale til stiftet til gennemsyn (i
udkast)

 

Sager:
Kirkebygning - Sdr. Lem Kirke - Ringkøbing Provsti -
istandsættelse (2019 - 904)

Bilag:
Aktdokument, Til Sønder Lem MR, afgørelse,
Bilag_2108025_v1_Sønder Lem Kirke.pdf, Sdr Lem
udtalelse 16 - indgangsparti, Sønder Lem_,
SønderLemUdtalelse10062016

20 - Kirken i sommerlandet

Til orientering: 
Kirken i sommerlandet - inspiration til menighedsråd
i områder med turister.

Sager:
Diverse - Ribe Stift - Ringkøbing Provsti (2019 - 858)

Bilag:
Kirken i sommerlandet

 

21 - Sdr. Nissum - Etablering af ny cykelsti langs
Klitvej og indgreb i dige

 



Til orientering: 
Sagen er overgået til behandling af Ribe Stift.

Sager:
Plansag - etablering af ny cykelsti langs Klitvej og
indgreb i dige - Sdr. Nissum - Ringkøbing Provsti
(2019 - 23845)
Plansag - etablering af ny cykelsti langs Klitvej og
indgreb i dige - Sdr. Nissum - Ringkøbing Provsti
(2019 - 23845)

Bilag:
Møde vedrørende etablering af ny cykelsti langs
Klitvej og indgreb i dige,
SK03_15840_MM10_Husby_cykelsti-
snøndernissum_kirke,
SK04_15840_MM10_Husby_cykelsti-
snøndernissum_kirke

22 - Ulfborg - Tilsagnsbrev til istandsættelse af
Ulfborg Kirke, Kirkeistandsættelsesordningen 2019

Til orientering: 
Menighedsrådet er bevilget 185.531,50 kr. til
istandsættelse af lektorieprædikestol fra pulje under
Kirkeministeriet.

Sager:
Ulfborg - kirker - lektorieprædikestol (2018 - 41528)

Bilag:
Aktdokument, Tilsagnsbrev til istandsættelse af
Ulfborg Kirke, Kirkeistandsættelsesordningen 2019,
Acceptskrivelse, Ulfborg Sogns Menighedsråd

 

2019 - 21142 - Ringkøbing Provsti – Møder 22-08-2019, 16:15



Torben Johnsen Høj (Ringkøbing
Provstiudvalg)

Hans-Ole Jessen

Vagn Vestergaard Gravesen Inge-Dorthe Kaasgaard

Lone Anette Hvejsel (Ringkøbing Provsti)
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