
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 24. juni 2015. Kl. 19.00
Mødested: Provstikontoret, Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing

Konstitueret provst, Poul Ivan Madsen, deltager i provst Lone Hvejsels sygefravær.
Stiftsfuldmægtig Maria Fischer Lauritzen deltager.
Afbud fra Anette Lillevang.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2 Ordensregelment.
Sag: Ordensregelment. (902)

Ordensregelment.

Godkendt.

3 Konstituering af provst Poul Ivan Madsen
m.m.

Konstituering af provst, Poul Ivan Madsen, i
provst Lone Hvejsels sygefravær.

Prokura til provstiudvalgsformanden.
Der gives prokura til formanden for
provstiudvalget, i provst Lone Hvejsels
sygefravær, Torben Johnsen Høj, til ene at
underskrive samtlige juridiske dokumenter samt
ekspedere sager, der kræver akut
sagsbehandling.

PU godkender konstituering af provst Poul Ivan
Madsen og prokura til Torben Johnsen Høj.

4 Ekspropriationspapirer Vemb
Sag: Ekspropriationspapirer Vemb (900) -
Vemb Sogn
Der eksproprieres et areal tilhørende
menighedsrådet, som skal anvendes til
nedlæggelse og sikring af overkørsler på
banestrækningen mellem Ringkøbing og Struer.

Erstatningsforslag ønskes godkendt og
underskrevet mhp videre ekspedition.

Ekspropriationspapirer Vemb

PU godkender eksproprieberingen.

5 Fælles drift af Gl. og Ny sogn kirkegårde
Sag: Godkendelse af fælles drift af kirkegårde
Ny Sogn og Gammel Sogn. (558) - Ny Sogn
Godkendelse af kirkegårdsvedtægt mellem Gl.
og Ny Sogn Kirkegårde.

PU har besluttet, at der til § 20 tilføjes:
Fredningstiden for børnegrave er 15 år.

PU har besluttet, at der til § 29 tilføjes:
i kirkegårdens arbejdstid og fastsatte tidspunkter.
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Mødepunkt Beslutning

Vedtægterne er tilrettet i henhold til
provstiudvalgets beslutning af 5.11.2014.

Fælles drift af Gl. og Ny sogn kirkegårde
Vedtægter til samarbejde mellem Gl. og Ny
Sogn kirkegårde indsendes til behandling og
godkendelse.

Udviklingsplaner for kirkegårdene er vedlagt.

Der nedsættes ikke urne på lørdage.
For begravelser og bisættelser på lørdage opkræves
de beløb, der er fastsat af Ringkøbing Provsti
For ikke medlemmer af folkekirken opkræves der
beløb for benyttelse af kirke/kapel i forbindelse
med begravelse og bisættelse.

Taksterne på sognenes hjemmeside skal rettes til i
henhold til udmeldte takster.

6 Ombygning graverfaciliteter Tim kirke.
Sag: Tim Kirkegård, rådgivning (806) - Tim
Sogn

Ombygning graverfaciliteter Tim kirke.
MR indsender projekt med nye tegninger og
økonomisk overslag over byggeri vedrørende
nye graverfaciliteter ved Tim kirke.

Det oprindelige projekt er ændret, således at
den eksisterende kapel- og graverbygning
udvides i begge ender af bygningen, og vil
herefter indeholde kapel, handicaptoilet, entre,
kontor/ophold-/kirketjenerrum, omklædning og
toilet/badeværelse.

Den eksisterende redskabsbygning ændres ikke.
Parallelt med redskabsbygningen bygges en
tilsvarende bygning, og bygningerne vil fremstå
som ét stort sammenhængende rum.

Arkitektfirmaet A2 har lavet et skønsmæssig
overslag over om det ville være billigere at
bygge ny kapel/graverbygning. Overslaget
skønner tilsvarende beløb som ved til- og
ombygning.

MR har søgt tilgængelighedspuljen vedrørende
tilskud til den del af byggeriet, som øger
tilgængeligheden for forskellige grupper af
handicappede. MR har i den forbindelse fået en
anbefaling fra handicaprådet i Ringkøbing
Skjern kommune.

PU har godkendt projektet, som videresendes til
Stiftets godkendelse.
Finansiering af projektet er endnu ikke godkendt.

7 Ansøgning Ringkøbing MR
Sag: Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing (714) -
Ringkøbing Sogn
Punkt 7 omfatter behandling af 3 punkter:

A)
Formel godkendelse af Ringkøbing
Menighedsråds køb af Kirkepladsen 1. 6950
Ringkøbing.

B)
Ansøgning om nedrivning af Kirkepladsen 1,

Hans Ole Jessen deltager ikke i behandlingen af
dette punkt.

A) PU godkender, at MR allerede har købt
ejendommen.

B) PU godkender MR ansøgning om nedrivning.

C) PU godkender byggeri af nyt kirkehus på
Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing med et budget på
9,5 mio kr.
MR skal indsende projekt til godkendelse i
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Mødepunkt Beslutning

6950 Ringkøbing.

C)
Ansøgning om opførelse af nyt kirkehus på
Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing.

Ansøgning Ringkøbing MR
Ringkøbing MR anmoder om genbehandling af
ansøgning omkring nedrivning af ejendommen
Kirkepladsen 1, Ringkøbing og ansøgning
omkring opførelse af nybygning i henhold til
godkendt skitseprojekt.

provstiudvalget, hvor det endelige budget også skal
godkendes.

Der er drøftet omkostninger til bortskaffelse af
miljørigtigt affald.

8 Tillægsbevilling
Sag: Nedsivningsanlæg (883) - Velling Sogn

Tillægsbevilling
Velling MR har i forbindelse med etablering af
nyt nedsivningsanlæg måtte renovere dele af
kloakforbindelsen til forpagterboligen, hvor
dele af gamle cementrør var brudt sammen.
Merudgiften på 10.345 kr. søges dækket af 5%
midler.

Fakturaer fra kloakmester.
Faktura nedsivningsanlæg.
Faktura renovering af kloakforbindelse.

PU godkender bevillingen.

9 Tilmelding årsmøde Bornholm
Sag: Provstisekretærernes årsmøde (777)
På grund af placeringen/videre planlægning af
årsmødet i 2015 på Bornholm, krævede det en
hurtig tilmelding, hvorfor provstisekretæren
allerede er tilmeldt.
Udgiften til årsmødet ligger endnu ikke helt
fast, da planlægningen stadig pågår.

Tilmelding årsmøde Bornholm
Tilmelding til årsmødet 2015.

PU godkender ansøgning.

10 Kvartalsrapport 1.2015 Provstiet
Sag: Kvartalsrapport 1.2015 (877)
Kvartalsrapporten for 1. kvartal for
provstiudvalgskassen udviser et budgetmæssigt
overskud, hvilket hovedsageligt skyldes, at
ligningsmidler fra Ringkøbing-Skjern
Kommune er modtaget for hele året, og
manglende opkrævning af stiftsbidrag for 1.
kvartal.

Kvartalsrapport 1.2015 Provstiet
Gennemgang og godkendelse af kvartalsrapport
for 1. kvartal 2015.

PU godkender kvartalsrapporten.
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Orientering

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

Principgodkendelse af birumsbygning
Stiftsøvrigheden principgodkender det af
arkitekt Birch og Svenning A/S udarbejdede
projekt af 20.11.2014, under forudsætning af,
AT der indsendes detailprojekt til separat
godkendelse indeholdende en situationsplan,
der redegør for disponering af bygningens
omgivelser, herunder belægning, beplantning,
græs og træer.
AT Nationalmuseet kontaktes mindst en måned
inden anlægsstart, med henblik på en vurdering
af behovet for en arkæologisk undersøgelse.

12 Info omkring opstart af projekt varmeanlæg
Sag: Varmeanlæg Husby Kirke. (735) - Husby
Sogn

Info omkring opstart af projekt varmeanlæg
Husby Kirkes nye varmeanlæg er nu godkendt
af de kirkelige myndigheder.

Afgivne tilbud/overslag og heraf udarbejdede
budget accepteres af menighedsrådet.
Det er oplyst, at ny el-tavle og
varmeelementerne leveres i uge 34/35 (2015).

Arbejdet ønskes planlagt, således at arbejdet
udføres hurtigst muligt (a.h.t. kirkens åbning og
funktioner).

Opstartsmøde holdes mandag den 17. august
(2015) kl. 9,30. Til dette møde indkaldes:
VVS Christian Vittrup
EL Jens Albertsen
BYGH Repræsentant(er) fra menighedsrådet
ARK Knud Fuusgaard

Nedbrydning af gl. varmeanlæg og fjernelse af
gl. olietank opstartes samme dag – og skal være
afsluttet senest onsdag den 19.
august.Gravearbejdet for fjernelse af gl.
varmerør og el-kabler, samt lægning af nye
varmerør, el-kabler og el-stikledninger,
planlægges således, at arbejdet starter torsdag
den 20. august om morgen.
Nationalmuseets arkæolog Henriette Rensbro
kommer og deltager i gravearbejdet.

13 Ølstrup Kirke - godkendelse af mdileritidigt
alterbillede
Sag: Emil Nolde maleri, (749) - Ølstrup Sogn
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Orientering

Ølstrup Kirke - godkendelse af mdileritidigt
alterbillede
Stiftsøvrigheden godkender det af
menighedsrådet ansøgte, hvormed der indsættes
indsendte billede af en lokal kunstner ved navn
Alice Ravnholt, som midlertidig erstatning for
det stjålne maleri af Emil Nolde, under
forudsætning af, at maleriet udskiftes, når der
findes en mere permanent løsning på
altertavlens udsmykning.

14 Forslag til ophævelse af Lokalplan nr. 02.012
for et boligområde nord for Højdedraget i
Lem
Sag: Forslag til ophævelse af Lokalplan nr.
02.012 (895) - Lem Sogn

Forslag til ophævelse af Lokalplan nr. 02.012
for et boligområde nord for Højdedraget i Lem

15 Forslag til ophævelse af Lokalplan nr. 02.015
for et område til erhvervsformål,
jordbrugsformål og vejformål i Lem
Sag: Forslag til ophævelse af Lokalplan nr.
02.015 (896) - Lem Sogn

Forslag til ophævelse af Lokalplan nr. 02.015
for et område til erhvervsformål,
jordbrugsformål og vejformål i Lem

16 Skrivelser til orientering for provstiudvalg
Sag: Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing (714) -
Ringkøbing Sogn

Skrivelser til orientering for provstiudvalg
Diverse skrivelser modtaget fra Karen Hindø til
orientering.

Kirke- og sognehuset i Ringkøbing

Henvendelse fra Bo Christensen
Arkitekt Bo Christensen fremsender ved mail af
12.6. redegørelse for sagen, set fra uvildig
arkitekts side, og økonomiske beregninger på
renovering/nybygning af kirkehus.

Henvendelse fra Lars Hansson

Henvendelse fra Lars Hansson
Borgergruppen Bevar Ringkøbing Bymidte
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Orientering

opridser gruppens synspunkter og medsender
kopi af skrivelse af 16.6.2015 til
provstiudvalget og kopi af MR kalkulation på
opførelse af ny kirke- og sognehus.

Henvendelse fra Lars Hansson
m/kopi af brev fra Naturstyrelsen til MR.

Henvendelse fra Peter Bisgaard Villadsen
Han er skuffet over MR udtalelse omkring
Kirkepladsen 1, Ringkøbing på TV-MidtVest.

Henvendelse fra Dansk Naturfredningsforening
Spørgmål om den planlagte nedrivning af
Kirkepladsen 1

17 Ulfborg Præstebolig - Overslag
Sag: Ansøgning om flytning af præstegård
Ulfborg (674) - Ulfborg Sogn

Ulfborg Præstebolig - Overslag
Ulfborg MR fremsender specificeret overslag
over udgifter til præstebolig.

Ulfborg MR anmoder om møde med provstiet,
for - sammen med deres arkitekt - at præsentere
det udarbejdede skitseforslag til ny præstebolig.

Ulfborg Præstebolig.
Anmodet Ulfborg MR om at indsende et
realistisk skitsebudget, førend provstiet vil
afholde nyt møde med MR.
Ulfborg MR opfordret til at at inspicere ny
præstebolig i Borris.
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