
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 25. maj 2016. Kl. 16:00
Mødested: Rindum Kirkehus, 6950 Ringkøbing

Afbud fra Inga Nielsen og Hans-Ole Jessen.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden PU godkender dagsordenen.

2 Lørdagsbegravelser
Sag: Fastsættelse af lørdagstakster mv. (633)

Lørdagsbegravelser
Betaling for lørdagsbegravelser og - bisættelser.

PU godkender afskaffelse af betaling af
lørdagsbegravelser  -og bisættelser.
De manglende indtægter fra 01.07.-31.12.2016
dækkes af 5% midler.
Der tillægges yderligere drift til Ringkøbing.
PU ønsker at høre om udviklingen efter et år i
2018.

3 Tidsregistrering
Sag: Gennemgang af kirkegårde. (876)

Orientering fra PU-medlemmer

PU drøftede tidsregistrering, og fastholder, at
tidsregistrering skal påbegyndes den 1.7.2016.

4 Købsaftale m.m. Præstevænget 2, Ulfborg
Sag: Salg af præsteboligen Præstevænget 2,
6990 Ulfborg (975) - Ulfborg Sogn

Købsaftale m.m. Præstevænget 2, Ulfborg
Der er afgivet tilbud på ejendommen
Præstevænget 2, Ulfborg på 925.000 kr. med
overtagelse den 1.7.2016, og med et forventet
provenu på 838.425 kr.
Handlen er betinget af provstiudvalgets
godkendelse - senest den 30.5.2016.

PU har gennemgået købsaftalen og godkender
handlen af  Præstevænget 2, 6990 Ulfborg - med en
købesum på 925.000 kr. pr. 1.7.2016.

5 Placering af gas-tank.
Sag: Haurvig Kirke (767) - Haurvig Sogn

Placering af gas-tank.
Ribe Stift og diverse konsulenter har godkendt
projekt nyt varmeanlæg i Haurvig Kirke, jfr.
skrivelse af 7.1.2016.

Der er pågået drøftelser omkring placering af
gas-tank, hvor den nuværende olietank er på
nuværende tidspunkt. Dette er MR gået væk fra
på grund af de omfattende ødelæggelser af

PU har godkendt, at gas-tanken må nedgraves på
den i projektet godkendte placering.

PU har godkendt, at Nationalmuseet overvåger
udgravningen den 7.6.2016.
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Mødepunkt Beslutning

beplantningen.

Det ansøges om, at gas-tank må etableres på
den allerede godkendte placering, dog således
at gas-tanken også nedgraves.

Der ansøges også om accept af, at
Nationalmuseet overvåger udgravning til gas-
tankens rørledning den 7.6.2016.
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