
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 24. august 2016. Kl. 15:30
Mødested: Provstikontoret, Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing

Afbud fra Anette Lillevang

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden PU godkender dagsordenen.

2 Vedtagelse af ordensregelment
Sag: Ordensregelment. (902)

Vedtagelse af ordensregelment

PU godkender og underskriver ordensregelmentet.

3 Godkendelse af referat fra sidste møde

Der henvises til sags.nr. 990.

PU godkender og underskriver referatet.

4 Orienteringsmøder for nye menighedsråd i
Ribe Stift
Sag: Valg til menighedsrådet 2016 (1016)

Orienteringsmøder for nye menighedsråd i Ribe
Stift
Fastsættelse af dato for afholdelse af
orienteringsmøde med de nye menighedsråd.

PU har besluttet at afholde møde den 11. januar
2017, i tidsrummet 19.00-20.30 i Kirkehuset i
Ringkøbing.
Datoen meddeles Ribe Stift.

5 Flytning af mødedato.
Sag: PU-møder 2016 (936)

Flytning af mødedato.
Anmodning om at flytte mødedato den 23.
november 2016, pga. kursusdeltagelse.

PU har besluttet at flytte pu-mødet fra den 23.
november til den 30. november 2016 kl. 15.30.

6 Kvartalsrapport 2.2016 Ringkøbing Provsti
Sag: Kvartalsrapport 2.2016 (1021)
Kvartalsrapporten for 2. kvartal for PUK-
kassen udviser et budgetmæssigt overskud,
hvilket hovedsageligt skyldes, at ligningsmidler
fra Ringkøbing-Skjern Kommune er modtaget
for hele året.

Kvartalsrapport 2.2016 Ringkøbing Provsti

PU godkender kvartalsrapporten.
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7 Nyt foreløbigt budget for 2017 for den
kirkelige ligning
Sag: Budget 2017 (948)

Nyt foreløbigt budget for 2017 for den kirkelige
ligning
Samlet udgiftsbudget på 74 mio. kroner.
Der vil herefter være et underskud i 2017 på
685.179 kroner – mens kirkens forventede
tilgodehavende hos kommunen vil være på
277.000 kroner ved udgangen af 2017.

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for
kirkeskatten 2017
Modtaget fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Mail fra Stadil sogn vedrørende budget 2017
sendt Ribe Stift

Dagsorden til budgetudvalgsmøde - Nord
Udkast til fordeling af ligningsmidler i Nord -
ialt 71.567.118 kr.

Ringkøbing 16,5% = 11.808.574 kr.
Holstebro 83,5% =    59.758.544 kr.

Korrespondance med Stadil MR

Referat fra budgetudvalgsmødet Holstebro
Mødet afholdt den 15. august 2016 - i
Holstebro

Endelig fordeling:
Ringkøbing: 11.907.574 kr.
Holstebro:    60.259.544 kr.

PU har gennemgået og behandlet budgettallene for
budget 2017, og aftalt foreløbige udmeldinger til
budgetsamråd 2017.

Provsten bemyndiges til at fordele de resterende
midler på stiftslånene.

8 Provstisekretærernes årsmøde
Sag: Provstisekretærernes årsmøde (777)

Provstisekretærernes årsmøde
Der ansøges om dækning af deltagerbetaling
4.900 kr. og transportudgifter Ringkøbing-
Middelfart t/r.

Årsmødet afholdes i dagene 5.-7. oktober 2016.

PU har bevilget sekretærens deltagelse i årsmødet,
og dækning af transportudgifter.

9 Endeligt regnskab for indv. kalkning af
kirken
Sag: Ringkøbing Kirkes hvælvinger (698) -
Ringkøbing Sogn

Endeligt regnskab for indv. kalkning af kirken
Godkendelse af byggeregnskab.

PU godkender byggeregnskabet.
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10 Henvendelse fra MR
Sag: Renovering af Ulfborg Kirke (964) -
Ulfborg Sogn

Henvendelse fra MR
Der ansøges om lov til behandling af borebille-
angreb og finansiering heraf.
Udbedringen beløber sig i henhold til
dispositionsforslag til 1.100.000 kr.

Dispositionsforslag PDF-fil (etape 1)
Dispositionsforslag som PDF-fil, og brev fra
NB Tegnestuen Ulfborg MR, vedrørende
foreløbige behandlinger af borebiller - anslået
til 120.000 kr.

Besigtigelsesrapport PDF-fil
Modtaget besigtigelsesrapport som PDF-fil.
Iflg. oplysning fra MR-fmd. anslåes udgiften til
udbedringen i budget 2017.
Der indhentes tilbud på arbejdet i august måned
2016.

Anmodning om flere tilbud.
Har anmodet MR om at indsende de øvrige
indhentede tilbud.

Formand AGT meddeler efterfølgende, at der er
tale om et overslag i projektet, og at der vil
blive indhentet flere tilbud, når tidshorisont for
arbejderne kendes. (den 20.6.2016)

Rep. af loftsbjælker i Ulfborg kirke
MR har, ifølge aftale, indsendt et nyt
budgetforslag 2017 og herved flyttet
anlægsarbejde
(reparation efter borebiller og svamp, og
tørlægning af kirken) til budgetår 2017 med
ønske om 4. mio kr. og øvrig renovering af
kirken til senere budgetår.

Aktive angreb af borebiller ønskes behandlet i
2016.

Udskiftning af skråkantsoklers mørtelfuger
(etape 2)
Udskiftning af skråkantsoklers mørtelfuger over
og under terræn samt omlægning af
pikstensbelægninger inkl. indbygning af
vandtætningslag

Aftaleformular (etape 2)
Udskiftning af skråkantsoklers mørtelfuger over
og under terræn samt omlægning af
pikstensbelægninger samt indbygning af
vandtætningslag langs syldstenssokler  -
aftaleformular

PU har gennemgået projekterne og besluttet, at
videresende disse til Ribe Stift.

Der er ikke taget stilling til finansieringen.

PU foreslår, at MR søger om 5% midler til
borebillebehandling i størrelsesorden 120.000 +
moms eller 150.000 kr.

Arbejdet må ikke igangsættes, førend der foreligger
en godkendelse fra Stiftet.
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11 Ansøgning til provstiudvalget
Sag: Lydanlæg til kirken (1008) - Hvide Sande
Sogn

Ansøgning til provstiudvalget
PUNKTET VIL BLIVE BEHANDLET SOM
ET BUDGETØNSKE, PÅ SAMME VILKÅR
SOM ØVRIGE BUDGETØNSKER (AUG.
2016).

Ansøgningen behandles med øvrige budgetønsker.

12 Henvendelse Ulfborg MR
På lukket dagsorden

13 Ansøgning om tilladelse til at montere
tagrende og nedløb med udspyr
Sag: Vemb Kirkes våbenhus. (831) - Vemb
Sogn

Ansøgning om tilladelse til at montere tagrende
og nedløb med udspyr
Vemb MR ansøger om tilladelse til montering
af 60 cm lang tagrende på østside af kirkens
våbenhus, for at afhjælpe vedvarende
fugtproblemer.

Anslået pris, incl. arkitekt, 8.000 kr.

PU har gennemgået projektet og videresendt dette
til Stiftet.

MR må afholde udgiften af frie midler.

14 Klageskrift fra MR
Sag: Emil Nolde maleri, (749) - Ølstrup Sogn

Klageskrift fra MR
MR har udarbejdet klageskrift over
Forsikringsenheden, som skal sendes ad
tjenestevejen, og ønsker udtalelse fra provstiet

PU har besluttet, at LHV kommer med udtalelse til
klageskriftet.

15 Afgørelse - Vedersø Kirke
Sag: Installering af automatisk dørlukning.
(937) - Vedersø Sogn

Afgørelse - Vedersø Kirke
Stiftsøvrigheden har behandlet menighedsrådets
ansøgning om etablering af automatisk
dørlukning i Vedersø Kirke og skal hermed
meddele følgende afgørelse:

Stiftsøvrigheden godkender det af Ringkøbing
Skjern Låseteknik udarbejdede udaterede
projekt, fremsendt 15. december 2015 til
Ringkøbing Provsti, om etablering af
automatisk døråbning i form af ellås på døren
yderdøren (adgangsdøren) til Vedersø Kirke
under følgende forudsætninger:

PU har godkendt finansieringen.
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- Der må ikke rilles i murværket til
ledningsføring.
- Ledningsføringen skal udføres så diskret som
muligt.

Stiftsøvrigheden gør opmærksom på, at arbejdet
ikke må udføres, før provstiudvalget har
godkendt finansieringsplanen herfor.

Forslag til finansiering
MR ansøger om brug af frie midler, ca. 20.000
kr. incl. moms, til finansiering af projekt
automatisk dørlås i Vedersø Kirke.

16 Godkendelse af nye kirkegårdsvedtægter
Sag: Kirkegårdsvedtægter (1000) - Staby Sogn

Godkendelse af nye kirkegårdsvedtægter

Foreløbige bemærkninger til vedtægter

Godkendelse af vedtægt
Gennemgang og godkendelse af
kirkegårdsvedtægt.

PU har gennemgået kirkegårdsvedtægter og
meddeler følgende ændringer:

§11
Stk. 3: Sløjfning af gravsteder før fredningstidens
udløb, betragtes som bestilt arbejde og faktureres
for medgået tid og udgifter til bortskaffelse af
mindesten

§20
Fredningstiden for børnegrave er 15 år. (årstal
slettes)

§21
En gravplads for en voksen skal være (minimum)
1,2 x 2,4 m. Graven skal være så dyb, at der bliver
mindst 1 m jord over kistelåget.
Stk. 2: ok

§29
Her ønskes, i forlængelse af §29, tilføjet pkt. 16,
stk. 1-2-3 fra §30.

Bemærkning til bilag 1:
Etablerede gravsteder kan forlænges ubegrænset.
Provstiudvalget har besluttet, at et gravsted kan
forlænges én fredningsperiode, pt. kistegravsteder
25 år og urnegravsted 15 år.

17 NY vedtægt for kirkegårdene i Ringkøbing
og Rindum
Sag: Samarbejde på kirkegården i Ringkøbing
og Rindum (805) - Ringkøbing Sogn

NY vedtægt for kirkegårdene i Ringkøbing og
Rindum
Ny vedtægt til gennemgang, godkendelse og
underskrift.

Ændringer i §3 stk. 2, 3 og 4.

PU godkender og underskriver vedtægten.
Denne skal sendes til menighedsrådene og Ribe
Stift.

18 Omlægning af kirkegård
Sag: Omlægning af kirkegård (1026) - Vemb

Sagen udsættes til næste møde.
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Sogn

Omlægning af kirkegård
MR ønsker at påbegynde omlægning af
kirkegården, for med tiden, at etablere flere
urnegravsteder.

OBS på gravsteds-størrelse

19 Omlægning af kirkegård
Sag: Omlægning af kirkegård (1027) - Bur
Sogn

Omlægning af kirkegård

Sagen udsættes til næste møde.

20 Kirkegårdsvedtægt til godkendelse
Sag: Godkendelse af nye kirkegårdsvedtægter
(1028) - Ulfborg Sogn

Kirkegårdsvedtægt til godkendelse

PU har gennemgået kirkegårdsvedtægter og
meddeler følgende ændringer:

§3
Kirkeværgen og graveren opbevarer hver et
eksemplar af såvel kirkegårdskortet som
kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de
til enhver tid gældende bestemmelser.
Kirkegårdskortet og kirkegårdsprotokollen er
digitaliseret. Kirkeværgen og graveren har adgang.
Stk. 2 ok
Stk. 3 ok

§7
Stk. 7: Erhvervelsestiden ønskes ændret fra 60 år til
50 år.

§11
Stk. 2: Følgende ønskes slettet:
Såfremt indehaveren af brugsretten ikke
umiddelbart kan træffes på den anførte adresse,
sætter graveren et skilt på gravstedet i et år fra
udløbsdatoen at regne.

§25
Et urnegravsted skal være (minimum) 1,1x1,1 m.
Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m
jord over urnen.
Stk. 2 ok

Svar på spørgsmål: Det anbefales ikke, at der
aldersdefineres på børnegrave.

21 Ansøgning om 5% midler
Sag: Indkøb af maskine. (725) - Tim Sogn

Ansøgning om 5% midler
MR henvender sig til provstiet.

PU har bevilget 5% midler til køb af ny
plæneklipper, 28.000 kr. incl. moms.
Når momsfradraget er fratrukket, kan der udbetales
23.968 kr.
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Plæneklipperen ved Tim Kirke er gået i stykker,
og firmaet, som normalt servicerer redskaber og
maskiner, har vurderet, at plæneklipperen ikke
kan repareres.

MR har iflg. aftale indhentet 2 tilbud på køb af
ny plæneklipper, på henholdsvis 28.000 og
30.000 kr. incl. moms.

MR anmoder om 5% midler til køb af
plæneklipper til 28.000 kr. og oplyser i den
forbindelse, at momsfradragsprocenten i 2016
udgør 72%.

Bilag til ansøgning

Faktura fra AutoMester Smedegård Tim A/S
Faktura på plæneklipper

22 Ansøgning til provstiudvalget
Sag: Poulsgårdsvej 7, Ringkøbing (986) -
Ringkøbing Sogn

Ansøgning til provstiudvalget

Orientering af MR
Udsat. PU ønsker at besigtige ejendommen
forud for næste PU-møde.

Notat fra bygningssagkyndig

PU har besigtiget ejendommen, og besluttet at
tildele anlægsmidler i budget 2017 med 400.000 kr.

23 Rapport skimmelsvamp
Sag: Skimmelsvamp i præstebolig (987) -
Velling Sogn
Der

Rapport skimmelsvamp
Modtaget rapport vedrørende
skimmelsvampeundersøgelse af præstegården i
Velling.

Faktura vedrørende
skimmelsvampeundersøgelsen på 25.606,25
incl. moms, søges dækket af 5% midler.

Herudover er modtaget 2 tilbud på udbedring af
skimmelsvampeangrebet på henholdsvis
21.111,44 kr. og 22.250 kr. MR søger om
dækning af skimmelsvampeangrebet af 5%
midler.

Tilbud (1), Velling Kirkeby 1
Udbedring af skimmel, indhentet tilbud på

PU har besluttet at godkende udbetaling af
henholdsvis 25.606,25 kr. for
skimmelsvampeundersøgelse, og op til 22.250 kr.
til udbedring af skimmelsvampeangrebet.

Beløbet kan udbetales mod dokumentation for
afholdt udgift.
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16.889,15 + moms 4.222,29 eller ialt 21.111,44
kr.

Tilbud (2), Velling Kirkeby 1
Udbedring af skimmel, indhentet tilbud på
17.800 + moms 4.450 eller ialt 22.250 kr.

Ansøgning om 5% midler

24 Tilbud på smartboard.
Sag: Tim Præstegård. (916) - Tim Sogn

Tilbud på smartboard.
Tim MR har indhentet tilbud på smartboard -
som ifølge aftale - skal etableres i
konfirmandsstuen i Tim præstegård.
Tilbuddet omfatter: Interaktiv Projektorløsning
inkl. montering til en samlet pris på 24.995
kr./inkl. moms.
(Vedrører samlet istandsættelse ved
præsteskifte)

Renovering af præstebolig.
Der ansøges om dækning af malerregning af
5% midlerne med 22.812,50 kr.
(Vedrører samlet istandsættelse ved
præsteskifte)

PU har godkendt tilbuddet på anskaffelse af
smartboard i henhold til tilbud på 24.995 kr.

PU har godkendt malerregningen på 22.812,50 kr.

Beløbene kan udbetales mod dokumentation for
afholdt udgift.

25 Ændring af plan for opslag af den ledige
præstestilling
På lukket dagsorden

26 ”FREMTIDENS PROVSTIUDVALG"
Sag: Kursustilbud. (686)

”FREMTIDENS PROVSTIUDVALG"
Landsforeningen af Menighedsråd inviterer
provstiudvalgsmedlemmer til mini-konference
omkring samarbejde menighedsrådene imellem.

Konferencen afholdes lørdag den 10. september
på Castberggård Kursus- og Konference-center
i Hedensted.

Hvert provsti må deltage med 3 medlemmer.

"Fremtidens provstiudvalg"
Indbydelse til minikonference den 10. sept.
2016 mellem kl. 12.00-16.00 i Hedensted.

Anette Lillevang og LoneHvejsel deltager i
konferencen.
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27 Godkendelse af projektet.
Sag: Automatisk ringning og dørlukning.
(926) - Tim Sogn

Godkendelse af projektet.
Stiftsøvrigheden godkender det Ringkøbing
Skjern Låseteknik udarbejdede udaterede
projekt, fremsendt 15. december 2015 til
Ringkøbing Provsti, om etablering af
automatisk døråbning i form af ellås på døren
mellem våbenhus og kirkeskib i Tim Kirke.
Stiftsøvrigheden gør opmærksom på, at arbejdet
ikke må udføres, før provstiudvalget har
godkendt finansieringsplanen herfor.

Anmodning om finansieringsplan m.m.
Anmodet MR om at fremsende overslag over
projektets pris og plan for finansiering.

28 Rapport Andreas Exner
Sag: Alterkalk (1006) - Rindum Sogn

Rapport Andreas Exner

29 Mødereferat 2016-06-21
Sag: Hee Kirke (771) - Hee Sogn

Mødereferat 2016-06-21

30 Overdragelse af nuværende orgel
Sag: Anskaffelse af orgel. (853) - Madum
Sogn

Overdragelse af nuværende orgel
Ribe Stift har noteret sig, at orglet er afhændet
til Kriminalforsorgen til opstilling i det ny
statsfængsel på Falster, antageligt i
fængselskirken, og at instrumentet derfor må
antages fortsat at ville blive anvendt i kirkelig
sammenhæng.

31 Principgodkendelse graverbygning
Sag: Projekt om-/tilbygning af
graverfaciliteter, herunder offentligt toilet og
kølerfacilitet til kapel. (800) - Staby Sogn

Principgodkendelse graverbygning
Stiftsøvrigheden principgodkender det af
arkitekt Birch & Svenningsen A/S arkitekt
M.A.A. udarbejdede projekt af 11. maj 2016.
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Det er en betingelse for godkendelsen,
at graverbygningens noget dominerende
placering nedtones ved at omgive den med en
100-120 cm. høj hæk
at der fremsendes en situationsplan, der redegør
for disponering af bygningens omgivelser,
herunder belægning, beplantning, græs og
træer. Situationsplanen skal godkendes af
stiftsøvrigheden.
at menighedsrådet tager kontakt til
Nationalmuseets kirkearkæologer med henblik
på en afdækning af om der er arkæologiske
fund. Henvendelsen til Nationalmuseet skal ske
senest 5 uger før byggestart.

32 Anmodning om projekt
Sag: Mangler ved vinduer (1007) - Haurvig
Sogn

Projekt vinduer i kirken
Provstiet har opfordret MR til at indsende
projekt på udskiftning eller udbedring af
vinduer. Alternativt kan MR søge om deltagelse
i efterårets konsulentrunde

Menighedsrådet har svaret, at de vil ansøge om at
komme med på efterårets konsulentrunde.

33 Debatoplæg for område til blandet bolig og
erhverv ved Troldbjergvej, Hvide Sande
Sag: Debatoplæg for område til blandet bolig
og erhverv ved Troldbjergvej, Hvide Sande
(1012) - Hvide Sande Sogn

Debatoplæg for område til blandet bolig og
erhverv ved Troldbjergvej, Hvide Sande

34 Aconto udb. 2,5 mill.kr.(1)
Sag: Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing (714) -
Ringkøbing Sogn

Aconto udb. 2,5 mill.kr.(1)

Aconto udb.1,5 mill kr. (2)
Nu udbetalt 4 mill. kr.

Aconto udb. 1,2 mill kr. (3)
Nu udbetalt 5,2 mill. kr.

35 Tinglysningssvar: Præstevænget 2, Ulfborg.
Sag: Salg af præsteboligen Præstevænget 2,
6990 Ulfborg (975) - Ulfborg Sogn

Tinglysningssvar: Præstevænget 2, Ulfborg.

Afventer MR´s indsendelse af opgørelse over
provenu.
Provenuet skal indbetales på stiftslånene.
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Tinglysningssvar på salg af Præstevænget 2,
Ulfborg.

36 Synsudskrift Torsted 2016
Sag: Synsudskrifter (1013) - Torsted Sogn

Synsudskrift Torsted 2016
Fra MR-referat den 4. maj 2016.

37 Synsudskrift Hover 2016
Sag: Synsudskrifter (1014) - Hover Sogn

Synsudskrift Hover 2016
Fra MR-referat den 26. maj 2016.

38 Synsudskrift Rindum præstebolig 2016
Sag: Synsudskrifter (1015) - Rindum Sogn

Synsudskrift Rindum præstebolig 2016

Synsudskrift Rindum Kirke 2016

39 Synsudskrift Hee 2016
Sag: Synsudskrifter (1017) - Hee Sogn

Synsudskrift Hee 2016

40 Synsudskrift No 2016
Sag: Synsudskrifter (1018) - No Sogn

Synsudskrift No 2016

41 Synsudskrifter Ringkøbing præstebolig 2016
Sag: Synsudskrifter (1019) - Ringkøbing Sogn

Synsudskrifter Ringkøbing præstebolig 2016

42 Synsudskrift Tim præstebolig 2016
Sag: Synsudskrifter (1020) - Tim Sogn

Synsudskrift Tim præstebolig 2016
I forbindelse med indflytning af ny præst.
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43 Valg til MR 2016
Sag: Valg til menighedsråd - 2-årig periode
(1004) - Velling Sogn

Valg til MR 2016

44 KM svar til Tim Sogns mr vedr. 2-årige
perioder
Sag: Valg til menighedsråd - 2-årig periode
(1023) - Tim Sogn

KM svar til Tim Sogns mr vedr. 2-årige
perioder

45 KM brev til Vedersø Sogns mr vedr. 2-årige
perioder
Sag: Valg til menighedsråd - 2-årig periode
(1024) - Vedersø Sogn

KM brev til Vedersø Sogns mr vedr. 2-årige
perioder

46 KM brev til Stadil Sogns MR vedr. 2-årige
perioder
Sag: Valg til menighedsråd - 2-årig periode
(1025) - Stadil Sogn

KM brev til Stadil Sogns MR vedr. 2-årige
perioder

47 Byggegrund på Skovstien, Ulfborg
Sag: Byggegrund på Skovstien, Ulfborg (1029)
- Ulfborg Sogn

Byggegrund på Skovstien, Ulfborg

Referat,24-08-2016 Side: 12


