
Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

24.04.2019 II - d. 24-04-2019 kl. 17:45 til 19:15

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

Afbud fra Torben Høj og Inge-Dorthe Kaasgaard. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen.

 

Provstiudvalget godkender dagsordenen. 

2 - Vedersø - frigivelse af indeståender i
stiftsmidlerne

Til orientering: 
Stiftsrådet bevilger herved frigivelse af det ansøgte
beløb på 124.070 kr. af Vedersø Sogn indestående
salgssummer.
Frigivelsen af midler sker med hjemmel i § 4 i
bekendtgørelse nr. 55 af 22. januar 2018 om
bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen, idet
det er vurderet, at der er tale om et anlægsarbejde,
da efterplantningen sker i umiddelbar forlængelse af
og opfølgning på den skovplantning, der blev
foretaget i begyndelsen af maj 2018.

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

Bilag:
Aktdokument, Til Tim-Stadil-Vedersø MR, frigivelse
af indeståender i stiftsmidlerne

Provstiudvalget tager til efterretning. 

3 - Sdr. Lem - Anmodning om tilladelse til fældning
af træ

Til behandling: 
Efter menighedsrådet igennem flere år har kunne
konstatere, at rødbøg i kirkegårdens sydøstlige
hjørne er svækket og angrebet af svamp - ansøger
menighedsrådets om lov til at måtte fælde træet.
Menighedsrådet har indhentet ét tilbud på 10.300 +

Provstiudvalget godkender fældningen af træet.
Provstiudvalget bevilger ikke udbetaling af 5%
midler, da der ikke er tale om en uforudset udgift.
Det anbefales, at udgiften medtages som et
budgetønske i 2020. 



moms på fældningen - og denne udgift søges dækket
af 5% midler, da udgiften anses at være uforudset.
 

Sager:
Ansøgning - 5% midler og anmodning om tilladelse
til fældning af træ - Sdr. Lem (2019 - 11072)

Bilag:
Anmodning om tilladelse til fældning af træ

4 - No - Konvertering af anlægsmidler 2019

Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om konvertering af
anlægsmidler jfr. vedhæftede.
 

Sager:
Ansøgning - konvertering af anlægsmidler - No (2019
- 13731)

Bilag:
SV Konvertering 2019

Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets
ansøgning om konvertering af anlægsmidler.
 
Provstiudvalget kan ikke imødekomme ansøgningen
om brug af anlægsmidler til køb af skraldespande, da
det anses for at være en driftsudgift.
 
Provstiudvalget anbefaler menighedsrådet at ansøge
om konvertering til udbedring af mangler, registreret
på provstesynet den 25. april 2018.
Der er overførte anlægsmidler på 159.798 kr.  

5 - Gørding-Bur - ansøgning om Kirkegårdsportaler

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af
projekterne om kirkegårdsportaler v/Gørding og Bur
kirker.
Der er indhentet ét tilbud på projekterne.

Sager:
Byggesag - Gørding-Vemb-Bur - Ringkøbing Provsti -
kirkeportaler v/Gørding og Bur kirke (2019 - 4347)

Bilag:
Kirkegårdsportaler, Bent Ørts, Nørre Gørding,
Indgangportal Gørding Kirke, Bur, Indgangsportal Bur
Kirke

Behandling af punktet udsættes til efter
konsulentrunden. 

6 - Ulfborg - PR: reklamer på delebil

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at benytte
kirkeskattekroner til sponsorat på delebil i Ulfborg.

Sager:
Ansøgning - reklamer på delebil - Ulfborg (2019 -

Provstiudvalget har drøftet henvendelsen og taget
en principiel beslutning om, at provstiudvalget ikke
mener kirkelige midler skal anvendes til
sponsorater. 



13323)
Ansøgning - reklamer på delebil - Ulfborg (2019 -
13323)

Bilag:
PR reklamer på bil., bilag_20190402_000077, PR
reklamer på bil.

7 - Personalekonsulent

Til behandling: 
Forslag til arbejdsopgaver for eventuel
personalekonsulent.

Sager:
Konsulenter - Ringkøbing Provsti -
Personalekonsulent (2019 - 13521)

Bilag:
Personalekonsulent, Personalekonsulent -
Ringkøbing Provsti 29032019

Punktet udsættes til næste møde. 

8 - Hee - tilbygning af graverfaciliteter

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af projekt
tilbygning af graverfaciliteter, og igangsætning af
byggeriet.
 
Menighedsrådet ansøger samtidig om at måtte
konvertere anlægsmidler, 100.000 kr., (bevilget til
præsteboligens tag) til projekt tilbygning af
graverfaciliteter.

Sager:
Byggesag - Hee - tilbygning af graverfaciliteter (2019
- 13518)
Byggesag - Hee - tilbygning af graverfaciliteter (2019
- 13518)
Byggesag - Hee - tilbygning af graverfaciliteter (2019
- 13518)

Bilag:
Hee - tilbygning af graverfaciliteter, Hee - tilbygning
af graverfaciliteter, Intet emne, Til fmd. Peder
Susgaard

Provstiudvalget har besluttet, at menighedsrådet
skal gentænke plantegningen, således at det
offentlige handicaptoilet har direkte indgang
ude fra. 
Provstiudvalget vil behandle spørgsmålet om
finansiering, når der indsendes en ny plantegning og
tilbud på tilbygningen.

9 - Ulfborg Kirkegård -nedlæggelse af gravpladser/
ændring af stisystem

Provstiudvalget godkender nedlæggelse af de
ønskede gravsteder og forudsætter, at eventuelle
udgifter hertil afholdes indenfor det bevilgede



Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om, i forbindelse
med etablering af ny kirkegårdslåge, at måtte
nedlægge gravsteder på Ulfborg kirkegård.

Sager:
Ulfborg - kirkens omgivelser - udskiftning af
kirkegårdslåger (2018 - 31843)

Bilag:
Ulfborg Kirke - Ulfborg Kirkegård -nedlæggelse af
gravpladserændring af stisystem, Scan_20190411

anlægsbeløb.

10 - Ulfborg MR - Motorvogn Ulfkjær kirkegård.

Til behandling: 
Menighedsrådet har indsendt to sammenlignelige
tilbud på maskine, som de ønsker at indkøbe til
kirkegården.

Sager:
Ansøgning- Ulfborg - Ringkøbing Provsti - køb af
maskine (2019 - 7926)

Bilag:
Ulfborg Sogn - Motorvogn Ulfkjær kirkegård. (STPR
F2 405141), Scan_20190328 (3), Scan_20190328 (2),
Scan_20190328

Provstiudvalget har gennemgået tilbuddene og
anbefaler køb af maskine hos billigste leverandør.  

11 - Ulfborg MR - Godkendelse aftale
forbrugsafgifter / vedligehold have

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af aftale
om fordeling af forbrugsafgifter i præsteboligen - og
godkendelse af aftale om pasning af
præstegårdshaven.

Sager:
Tjenestebolig - Ulfborg - godkendelse af
forbrugsaftaler (2019 - 14209)
Tjenestebolig - Ulfborg - godkendelse af
forbrugsaftaler (2019 - 14209)
Tjenestebolig - Ulfborg - godkendelse af
forbrugsaftaler (2019 - 14209)

Bilag:
VS Del a referat D.9-04-19. -V Punkt 5,
bilag_20190412_000120, VS Aftalen omkring
Præsteboligen ( Haveaftalen ),
bilag_20190412_000118, Notat aftalen om

Provstiudvalget har gennemgået og godkendt aftale
om vedligeholdelse af præstegårdshave - og aftale
om fordeling af forbrugsafgifter og vedligeholdelse
af præsteboligen, Hirsevænget 8, Ulfborg. 



forbrugsafgifter + faste afgifter + afregning. (
Præsteboligen Ulfborg ), bilag_20190412_000117
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Anette Lillevang Hans-Ole Jessen

Vagn Vestergaard Gravesen Lone Anette Hvejsel (Ringkøbing Provsti)
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