
Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

23.05.2018 - d. 23-05-2018 kl. 15:30 til 18:00

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

Afbud fra Torben Johnsen Høj,
Inge-Dorthe Kaasgaard har ikke deltaget i behandlingen af pkt. 1-6,
Vagn Gravesen har ikke deltaget i behandlingen af pkt. 1-7. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

PU godkender dagsordenen.  

2 - Udsmykning af hospitalskirke ved Gødstrup
sygehus.

Det foreslås, at der gives en samlet gave til
udsmykning af Gødstrup Hospitalskirke -
fra Ringkøbing Provsti. 

Sager:
Provstiudvalg - udsmykning af hospitalskirke ved
Gødstrup sygehus. (2018 - 2466)

Bilag:
Aktdokument, Udsmykning af hospitalskirke ved
Gødstrup sygehus.

PU har besluttet, at yde et samlet bidrag fra det
samlede provsti på 20.000 kr. 

3 - Kirkegårdsvedtægter Ulfborg

 

Sager:
Ulfborg - kirkegårde - kirkegårdsvedtægter (2018 -
2712)

Bilag:
Aktdokument, Kirkegårdsvedtægter Ulfborg

PU godkender kirkegårdsvedtægterne, og anmoder
MR om at indsende underskrevne vedtægter med
henblik på provstiudvalgets tiltrædelse.

4 - Ansøgning til 5% midler fra Tim menighedsråd. PU bevilger udbetaling af 5% midler, 65.311,21 kr., i
henhold til ansøgning.



MR ansøger om 5% midler til dækning af
entreprenørudgifter i forbindelse med sygdom på
kirkegården. 

Sager:
Tim - kirkelige kasse - regnskab 2017 (2018 - 6877)
Tim - kirkelige kasse - regnskab 2017 (2018 - 6877)

Bilag:
Ansøgning til 5% midler fra Tim menighedsråd.,
Ansøgning 5% midler 2017., Fakturarer hjælp Tim
kirkegård 18., SV Ansøgning til 5% midler fra Tim
menighedsråd.

Udgifterne er dokumenteret i henhold til attesterede
regninger, og beløbet vil snarest blive udbetalt. 

5 - Husby - kirke - kalkning

 

Sager:
Husby - kirkelige kasser - ansøgning om 5% midler
(2018 - 2878)
Husby - kirkelige kasser - ansøgning om 5% midler
(2018 - 2878)
Husby - kirkelige kasser - ansøgning om 5% midler
(2018 - 2878)

Bilag:
SV Husby - kirke - kalkning (STPR F2 40138), VS Tilbud
v. Kalkjarlen, Tilbud på rep og kalkning af Husby kirke
D, Referencer 1, Bilag 2 generelle betingelser, Bilag 1
forbehold, Opgørelse anlægsmidler Husby,
Opgørelse anlægsmidler Husby

PU har gennemgået MR ansøgning om at konvertere
anlægsmidler fra tidligere projekter til projekt
kalkning af kirken.
 
PU har besluttet at imødekomme MR ansøgning,
forudsat:
 
- at det dokumenteres, at udgift til udskiftning af
døre og vinduer i præstebolig kan afholdes for
58.750 kr.,
- at der af overskydende anlægsmidler, 61.886,35 kr.,
må afholdes udgifter til kalkning af kirke i henhold til
tilbud, 62.250 kr. Merudgifterne til projektet skal
afholdes over driften af MR.  

6 - 5% midler - ansøgning Hvide Sande

 

Sager:
Hvide Sande - kirkebygninger - ansøgning om 5%
midler (2018 - 10203)

Bilag:
Ansøgning om 5 % midler

PU har gennemgået MR ansøgning om 5% midler til
udskiftning af pærer og etablering af lysæmper i
kirken.
 
PU har, efter omstændighederne - med pærernes
stand i kirken, besluttet at imødekomme
ansøgningen, og har bevilget udbetaling af op til
22.500 kr. til udskiftning af pærer m.v.
 
Beløbet kan udbetales mod dokumentation for
afholdt udgift - ved fremsendelse af attesteret
regning.  

7 - Tilsagn fra Kaj Munks Præstegård

 

Sager:

PU har drøftet MR henvendelse om udbetaling af
kirke- og præsteembedekapitaler.
 
PU fastholder, at MR skal søge fondsmidler til
projektet, som oplyst i mail af 26.2.2018. 



Vedersø - kirkens omgivelser - skovrejsning (2018 -
6691)
Vedersø - kirkens omgivelser - skovrejsning (2018 -
6691)

Bilag:
Re SV Skov, scan425, Dagbladet Ringkøbing-Skjern
24. april 2018, Dagbladet Ringkøbing-Skjern 24. april
2018

 
Der afholdes møde med repræsentanter for MR den
30. maj 2018.

8 - Gl. Sogn Kirke - dispositionsforslag

 

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

Bilag:
VS Gammel Sogn Kirke - dispositionsforslag til
videreforsendelse til Provsti, Dispositionsforslag 19-
04-2018, Aftaleformular_foreløbigt tryk nr. 1_2018-
04-23, Almindelige Bestemmelser for teknisk
Rådgivning og bistand ABR 89, Ydelsesbeskrivelser-
Byggeri_og_planlaegning-2012, Ansøgning 2018-04-
19_Ribe Stift, Gammel Sogns Kirke -
besigtigelsesnotat af Tårnankre 7.5.2017, Gl Sogns
Kirke - groft overslag på tårnets arbejder 12.5.,
Ansøgning Gl. Sogn, Ansøgning Gl. Sogn

PU har gennemgået projektet og anbefaler dette.
Projektet videresendes til behandling hos Ribe Stift.
 
Finansieringen af projektet er ikke godkendt.
Projektet skal søges restfinansieret i budget 2019.

9 - Anlæg Sdr. Nissum

 

Sager:
Sdr. Nissum - kirker - varmesystem (2018 - 10207)
Sdr. Nissum - kirker - varmesystem (2018 - 10207)

Bilag:
VS anlæg Sdr. Nissum 27.4.2018, Følgende er
mailkorrespondance mellem graver Tove
Mortensgaard og Maass, Opgørelse anlægsmidler
Sdr. Nissum, Opgørelse anlægsmidler Sdr. Nissum

Anette Lillevang har ikke deltaget i behandlingen af
dette punkt.
 
PU har gennemgået MR ansøgning om at konvertere
anlægsmidler fra projekt offerkalk, 132.000 kr.  til
projekt færdiggørelse af omlægning af kirkegård med
62.000 kr., og nyt styresystem til varmeanlæg,
automatik på døre og vinduer, datalogger og
installationsudgifter iht. overslag 56.000 kr.
 
PU godkender MR ansøgning.
 
PU gør opmærksom på, at ansøgning om midler til
projekt offerkalk skal medtages som ønske i budget
2019.



10 - 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, Faktura
Velling, Faktura Velling

PU udsætter punktet til næste møde. 

11 - Attesteret bilag fra No MR

 

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

Bilag:
No Menighedsråd, SStuen - bo18051608050

 

12 - Ansøgning om omkonvertering af
anlægsmidler.

 
MR ansøger om at anvende restbeløbet på 5.300 kr.
(fra anlægsbevillingen på 50.000 kr. til
flisebelægning og udendørsbelysning ved
præstegårdsindgang og konfirmandstue) som tilskud
til flisebelægning på terrasse nord for
præstegården.  Det resterende beløb på 11.281 kr.
finansieres ved egne budgetmidler for
præstegårdskassen

Sager:
Torsted - tjenesteboliger - ansøgning om 5% midler
(2018 - 6809)
Torsted - tjenesteboliger - ansøgning om 5% midler
(2018 - 6809)

Bilag:
Vedr. bevilling, Byggeregnskab, CCF17052018,
Torsted sognegård. Opgørelse Ny 1 - 09052018

Projektet er færdig afsluttet, og det bevilgede
anlægsbeløb er anvendt. Der er således ikke midler
at overføre til projekt flisebelægning på terasse nord
for præstegården.
 
Byggeregnskab imødeses indsendt.



13 - Staby kirke, råd i skibets tag - notat

 

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

Bilag:
Staby kirke, råd i skibets tag - notat, 1990_Staby
kirkes blytag_2018-04-19

 

14 - Referaf fra Hans Lund af 24.4.2018

Ribe Stift har ikke reageret på kommentar fra Hans
Lund - i referat af 24.4.2018 - om at lade ikke
godkendt arbejde udføre. 

Sager:
Ny Sogn - kirkegårde - digeprojekt (2018 - 8884)
Ny Sogn - kirkegårde - digeprojekt (2018 - 8884)

Bilag:
Ny Sogn Kirke, Send-fil, Ny sogn Kirke, Send-fil

 

15 - Hee - kvartalsrapport og oversigt pr. 30.04.18

 

Sager:
Hee - kirkelige kasser - budgetopfølgning (2018 -
11823)

Bilag:
Hee - kvartalsrapport og oversigt pr. 30.04.18,
Kvartalsrapport 1.kvt. 18 09.05.2018, Budget, formål
pr. 30.04.18 til provstiet
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Anette Lillevang Hans-Ole Jessen

Vagn Vestergaard Gravesen Inge-Dorthe Kaasgaard

Lone Anette Hvejsel (Ringkøbing Provsti)
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