
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 24. august 2017. Kl. 15:30
Mødested: Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden PU godkender dagsordenen

2 Opdateret budget pr. 4. juli 2017
Sag: Budget 2018 (1080)

Opdateret budget pr. 4. juli 2017

Fordeling af kirkelig ligning Ringkøbing-Skjern

Fordeling af kirkelig ligning Holstebro-
Ringkøbing

Referat fra budgetudvalgsmøde d. 21-08-2017

PU har godkendt budgetudmeldingerne fra
kommunerne,
(Holstero og Skjern Provsti)

LHV og HOJ har ikke deltaget i behandlingen af
budget fsv. angår Ringkøbing Sogn.
IDK har ikke deltaget i behandlingen af budgetter
fsv. angår
Hover-Torsted-Ølstrup Sogne.

PU har gennemgået og behandlet budgettallene for
budget 2018 og aftalt endelige udmeldinger til
budgetsamråd 2018.

3 Kvartalsrapport 2.2017 Ringkøbing Provsti
Sag: Kvartalsrapport 2.2017 (1117)
Kvartalrapporten for 2. kvartal for PUK-kassen
udviser et budgetmæssigt overskud, hvilket
hovedsageligt skyldes, at ligningsmidler fra
Ringkøbing-Skjern Kommune er modtaget for
hele året.
Budgetoverskridelsen skyldes bl.a.
konsulenthonorarer til bygningssagkyndig - og i
forbindelse med provstesynene, og løn til
kordegn for gennemgang af kirkebøgerne.

Kvartalsrapport 2.2017 Ringkøbing Provsti

PU godkender kvartalsrapporten.

4 Årsmøde 4. - 6. oktober 2017 SSB
Sag: Årsmøder sekretær og provst (777)

Årsmøde 4. - 6. oktober 2017 SSB
Ansøges om dækning af deltagerbetaling 4.900
kr. og transportudgifter Ringkøbing-Helsingør
t/r

PU godkender deltagelse i årsmødet, betalingen af
deltagergebyret, og kørsel RingkøbingHelsingør t/r.

5 Renovering af vejrhane
Sag: Reparation af vejr-hane (1044) -

PU har besluttet, at ansøgningen medtages på
budget 2018 som anlægsønske.
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Ringkøbing Sogn
Udgifterne søges dækket af 5% midler.

Renovering af vejrhane
Ansøgning om dækning af udgifter ved
renovering af vejr-hane 95.000 kr.

Projekt og billeder

Kvittering - Renovering af vejrhane på
kirketårn
Projektet skal behandles som en del af
budgetudmeldingerne for 2018.

6 Anlægsønske 2018.
Sag: Etablering af spildevandsanlæg (1116) -
Sønder Lem Sogn
Ringkøbing-Skjern Kommune har varslet
forbedret spildevandsrensning på Øster Lemvej
2, 6950 Ringkøbing.

Ifølge overslag fra lokal entreprenør anslås
udgiften til maks. 50.000 kr. (incl/ekskl
moms?)

Anlægsønske 2018.
Projektet skal behandles som en del af
budgetudmeldingerne for 2018.

PU har besluttet, at ansøgningen medtages på
budget 2018 som anlægsønske.

7 Nyt overslag
Sag: Kirkeklokke i Sdr. Lem Kirke (981) -
Sønder Lem Sogn

Nyt overslag
Der er - i forbindelse med provstesynet i foråret
2017 - konstateret vandgennemtrængning i
kirketårnets betondæk.

Arkitekten har ladet udarbejde projekt på
renovering og coating af dækket, og dette
beløber sig til en mer-udgift på 210.000 kr.

MR ansøger om 5% midler - og tilladelse til at
gå videre med projektet.

PU har besluttet ikke at bevilge 5% midler til
kirketårnets betondæk.
PU henholder sig til ingeniørens udtalelse mht.
muligheden for at udføre renovering af dækket på
et senere tidspunkt.

8 Haurvig Kirke - udskiftning af vinduer
Sag: Mangler ved vinduer (1007) - Haurvig
Sogn
Projektet skal behandles som en del af
budgetudmeldingerne for 2018.

Haurvig Kirke - udskiftning af vinduer
Haurvig menighedsråder anmoder om
godkendelse af indsendt projekt omkring
udskiftning af vinduer i kirken.
Projektet er anslået at ville koste 550.000 kr.  -

PU har besluttet, at ansøgningen medtages på
budget 2018 som anlægsønske.
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og er medtaget som et anlægsønske i budget
2018 med 500.000 kr.

9 Afgørelse - Stabilisering af loftsbjælker og
udskiftning af murremme
Sag: Renovering af Ulfborg Kirke (964) -
Ulfborg Sogn

Afgørelse - Stabilisering af loftsbjælker og
udskiftning af murremme
Stiftsøvrigheden godkender det af arkitekt
Knud Fuusgaard i samarbejde med nb
tegnestuen aps udarbejdede dispositionsforslag
revideret den 19. maj 2017 om
stabilisering af loftsbjælker og udskiftning af
murremme i Ulfborg Kirke, under
følgende forudsætninger:
- Nationalmuseets Kalkningstjeneste inddrages
før der foretages indgreb i væggenes
murværk med henblik på den nødvendige
eftersøgning og dokumentation.
- At der udarbejdes en besigtigelsesrapport for
afdækning af det historiske inventar.
Stiftsøvrigheden henleder menighedsrådets
opmærksomhed på de øvrige bemærkninger i
Nationalmuseets erklæring.
Stiftsøvrigheden gør opmærksom på, at arbejdet
ikke må udføres, før provstiudvalget har
godkendt finansieringen.
Projektet anslåes at ville koste 1. mio. kr.
Projektet skal behandles som en del af
budgetudmeldingerne for 2018.

PU har besluttet, at på baggrund af
Stiftsøvrighedens godkendelse af projektet,
medtages finansiering af projektet på budget 2018
som anlægsønske.
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