
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 26. oktober 2016. Kl. 15:30
Mødested: Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden PU godkender dagsordenen.

2 Ordensregelment
Sag: Ordensregelment. (902)

Ordensregelment

PU godkender og underskriver ordensreglementet.

3 Arbejdsmiljørådgivning
Sag: Arbejdsmiljørådgivning (1042)

Arbejdsmiljørådgivning

PU har besluttet, at foreslå arbejdsmiljørådgivning
på foreløbigt budgetmøde i foråret 2017.

4 Aftale om kirkebogseftersyn
Sag: Aftale om kirkebogseftersyn (1043)

Aftale om kirkebogseftersyn
Fastsættelse af honorar til ekstern kordegn - for
gennemgang af kirkebøger.

PU har besluttet, at opgaven må udføres af ekstern
kordegn.
Tilsynene skal foretages på 2-3 dage, og honoreres
efter medgået tid + kørsel.

5 Ansøgning om 5% midler
På lukket dagsorden

6 Opfølgning på Vedersø
Sag: Kvartalsrapport 2.2016 (1021)

Opfølgning på Vedersø
Regnskabsfører redegør for resultatet af 2.
kvartal 2016.

PU tager redegørelse til efterretning.

7 Kvartalsrapport 3.2016 Provstiet
Sag: Kvartalsrapport 3.2016 (1039)

Kvartalsrapport 3.2016 Provstiet
Kvartalsrapporten for 3. kvartal for PUK-
kassen udviser et budgetmæssigt overskud,
hvilket hovedsageligt skyldes, at ligningsmidler

PU godkender kvartalsrapporten.
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hvilket hovedsageligt skyldes, at ligningsmidler
fra Ringkøbing-Skjern Kommune er modtaget
for hele året.

8 Kvartalsrapport 3.2016 Stadil
Sag: Kvartalsrapport 3.2016 (1039)

Kvartalsrapport 3.2016 Stadil
3. kvartal er overskredet med knap 10% -
anmodet MR om at redegøre herfor.
(I forhold til, at 4 kvt. plejer at være det kvartal
med flest udgifter)

Svar fra Stadil MR

PU tager redegørelse til efterretning.

9 Budgettet for 2017 godkendt i Byrådet
Sag: Budget 2017 (948)

Budgettet for 2017 godkendt i Byrådet

Hjælp til provstiet, når manglende respekt
udløser problemer.
På opfordring af kontorchef i Kirkeministeriet,
Klaus Kerrn-Jespersen - er mail sendt til biskop
Elof Westergaard - med anmodning om
fremtidig hjælp i lignende sager/situationer.

PUK-budget 2017
Endelig godkendelse af budget 2017.

Der er en ukendt faktor med hensyn til
energigennemgang af præsteboliger m.v.
Der er igangsat indhentning af fælles tilbud til 4
provstier i Stiftet.

1) PU tager til efterretning.
2) PU tager til efterretning.
3) PU har gennemgået og godkendt PUK-budget
for 2017.
Ringkøbing Provstiudvalg, CVR 21242071, Budget
2017, Bidrag afleveret d. 26-10-2016 16:36.

Provstiet sender skriv til provstekollegaer omkring
kommende energimærkning - skal vi gennemføre
"unødvendig" energimærkning.

10 Revision PUK regnskab 2015
Sag: Regnskab 2015 (942)

Revision PUK regnskab 2015

PU godkender regnskab og revisionsprotokol.

11 Revision MR regnskab 2015
Sag: Regnskab 2015 (942)

Revision MR regnskab 2015
Gennemgang af menighedsrådenes behandling
og godkendelse af revisionsprotokalleterne.

Udsættes til næste møde.

12 Status vedrørende fondsansøgninger.
Sag: Kirkeklokke i Sdr. Lem Kirke (981) -
Sønder Lem Sogn

PU udsætter sagen til næste møde.
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Sønder Lem Sogn
Gentagelse fra sidste møde.

Status vedrørende fondsansøgninger.
Status vedrørende fondsansøgninger - lægges til
grund for ansøgning af 5% midler i
størrelsesorden 725.000-800.000 kr. til
igangsætning af projektet.

Beløbet skal naturligvis tilbagebetales, såfremt
der bevilges menighedsrådet fondsmidler til
projektet.

13 Ansøgning om 5% midler
Sag: Genåbning af nordvinduer (866) -
Gammel Sogn

Ansøgning om 5% midler
Der ansøges om 5% midler til dækning af
udgifter til Nationalmuseet - for arkæologisk
undersøgelse af vinduer i kirken mod nord
15.133,01 kr. - og udgifter til arkitekten 20.205
kr. eller i alt 35.838,01 kr.

Bilag til ansøgning
Bilag til ansøgning om 5% midler (Fakt. fra
Nationalmuseet)

PU har besluttet ikke at bevilge 5% midler, da der
ikke er tale om en uforudset udgift.

14 Endelig opgørelse præsteboliger
Sag: Salg af præsteboligen Præstevænget 2,
6990 Ulfborg (975) - Ulfborg Sogn

Endelig opgørelse præsteboliger

Ulfborg - opgørelse præsteboliger
Opgørelse - udarbejdet af PU.

PU godkender menighedsrådets opgørelse for
såvidt angår køb og salg af præstebolig i Ulfborg,
med et resultat på 206.983,39 kr.

Overskuddet skal, som besluttet på PU-møde den 9.
september 2015, indbetales ekstraordinært på
menighedsrådets stiftslån.

15 Konsulentudtalelse på stråtaget.
Sag: Torsted Præstegård (930) - Torsted Sogn

Konsulentudtalelse på stråtaget.
Stråtaget på præsteboligens nordlige side er i
meget dårlig stand, og skønnes at blive utæt ved
fjernelse af mos og diverse planter.
Konsulentens anbefaling er at stråtaget på
nordsiden udskiftes snarest muligt.

Levetiden på stråtaget på sydsiden forventes at
være 5-10 år - under forudsætning for løbende
vedligehold og afrensning.

Stråtag på præstegården
Ved trimning og mosbehandling af
præstegårdens stråtag har det vist sig, at taget er

Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i
behandlingen af dette punkt.

PU har besluttet at bevilge 305.000 kr. til
udskiftning af præsteboligens stråtag.

Beløbet kan udbetales mod dokumentation for
afholdt udgift.
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i langt dårligere stand end antaget. Taget bør
skiftes på nordsiden med det samme, og
levetiden på sydsiden antages at være få år.

Præstegårdsudvalget har indhentet 2 tilbud på
henholdsvis udskiftning af nordsiden, og
udskiftning af hele taget, og ansøger i den
forbindelse om 5% midler til udskiftning af
hele taget i henhold til laveste tilbud på 305.000
kr.

Tilbuddene er videresendt bygningssagkyndig
Søren Kjær, som også har besigtiget taget, for
en udtalelse.

Udtalelse fra bygningssagkyndig.
Udtalelse fra bygningssagkyndig Søren Kjær.

16 Regning på whiteboard
Sag: Tim Præstegård. (916) - Tim Sogn

Regning på whiteboard
Der er tidligere bevilget 5% midler, i henhold
til tilbud, på 24.995 kr. til white-board.

Til det bevilgede beløb skal tillægges moms og
en ganske lille merudgift, og der ansøges derfor
om dækning af samlet merudgift på 6.310 kr.
(eller i alt 31.305 kr.)

PU har godkendt udgiften til whiteboard til
udbetaling af 5% midler.
Udgiften er dokumenteret.

17 Ansøgning 5% midler
Sag: Staby præstegård. (967) - Staby Sogn

Ansøgning 5% midler
MR ansøger om dækning af udgifter ved
etablering af børnelås på præsteboligens
vinduer på 1. sal. Udgiften hertil beløber sig til
7.512,50 kr.

PU har godkendt udgiften til børnesikring af 5%
midler. Udgiften er dokumenteret.

18 Fællesmøde mellem Ribe Stiftsråd og
provstiudvalgene i Ribe Stift.
Sag: Ribe Stift - diverse (856)

Fællesmøde mellem Ribe Stiftsråd og
provstiudvalgene i Ribe Stift.
Afholdes den 3. november 2016 - samlet
tilmelding til Stiftet den 27. oktober 2016

Deltagere:
Inga Nielsen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Torben Høj,
Lone Hvejsel

19 Reparation af vejr-hane
Sag: Reparation af vejr-hane (1044) -
Ringkøbing Sogn

Reparation af vejr-hane

Hans-Ole Jessen og Lone Hvejsel deltager ikke i
behandlingen af dette punkt.

PU har besluttet, at MR skal få udarbejdet et
projekt på skaden og indhente tilbud på arbejdet.
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Materialet er videresendt bygningssagkyndig
Søren Kjær for en udtalelse.

Udtalelse fra bygningssagkyndig
Udtalelse fra bygningssagkyndig Søren Kjær.
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20 Kurser i Distriktsforeningen
Sag: Valg til menighedsrådet 2016 (1016)

Kurser i Distriktsforeningen

21 Opgørelse over merudgifter vedr.
funktionær
På lukket dagsorden

22 Kvittering for modtaget sag
Sag: Vemb Kirkes våbenhus. (831) - Vemb
Sogn

Kvittering for modtaget sag

23 Kvittering Ribe Stift - etape 1
Sag: Renovering af Ulfborg Kirke (964) -
Ulfborg Sogn

Kvittering Ribe Stift - etape 1

Kvittering Ribe Stift - etape 2

24 Udlån af kirkeskib til Strandingsmuseet
Sag: Lyngvig Kirke (976) - Lyngvig Sogn

Udlån af kirkeskib til Strandingsmuseet
I henhold til menighedsrådslovens § 34, stk. 3,
er det menighedsrådet, der administrerer
kirkens faste ejendom, herunder naturligvis
også inventaret i kirken.

Lyngvig Menighedsråd kan derfor beslutte at
udlåne kirkeskibet Dakota til Strandingsmuseet,
såfremt menighedsrådet måtte ønske at gøre
det.

Stiftet skal i den forbindelse foreslå, at
menighedsrådet indgår en skriftlig aftale med
museet om betingelserne for udlånet, herunder
selvfølgelig med angivelse af udlånsperioden.

25 Kvittering på modtaget sag Stiftet
Sag: Projekt om-/tilbygning af
graverfaciliteter, herunder offentligt toilet og
kølerfacilitet til kapel. (800) - Staby Sogn

Kvittering på modtaget sag Stiftet
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Kvittering på modtaget sag Stiftet

Suppl. materiale sendt Stiftet

26 Kvittering MR - Istandsættelse
kalkmalerifragment
Sag: Ringkøbing Kirkes hvælvinger (698) -
Ringkøbing Sogn

Kvittering MR - Istandsættelse
kalkmalerifragment
Kvittering modtaget fra Stiftet.

Afgørelse - Istandsættelse af
kalkmalerifragment
Stiftsøvrigheden godkender, at Nationalmuseet
udfører restaureringen af kalk-maleriet i
tårnbuen i henhold til retningslinjerne i
Nationalmuseets rapport af 25. august 2015
(NM sagsnr. 40716).

27 Apsis Staby Kirke
Sag: Skade på korbue Staby kirke (729) -
Staby Sogn

Apsis Staby Kirke
Der er fundet nye skader på apsis.
MR vil gerne have oplyst, hvilke eksperter der
skal kontaktes for en vurdering af skaderne.

Billeder - apsis
Modtaget fra kirkeværge Edith Bennedsgaard.

Orientering af MR
Efter henvendelse til Stiftet, er menighedsrådet
anmodet om at kontakte Nationalmuseet for en
besigtigelse af skaderne.

28 Fotos - glasafskærmning
Sag: Hee Kirke (771) - Hee Sogn

Fotos - glasafskærmning
Billeddokumentation for opsætning af
glasafskærmning i Hee Kirke.

29 Udtalelse fra Peter F. Schrøder
Sag: Emil Nolde maleri, (749) - Ølstrup Sogn

Udtalelse fra Peter F. Schrøder
Udtalelse fra Økonomichef Peter Fruergaard
Schrøder - Landsforeningen af Menighedsråd.
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30 Kommuneplanstrategi 2015
Sag: Kommuneplanstrategi 2015 (962)

Kommuneplanstrategi 2015
Planstrategi 2015 - Holstebro Kommune -
vedtaget
Byrådets ideer og visioner for fremtiden

31 Lokalplan nr 401 og Tillæg nr 65 for et
område til boligformål, Ringkøbing K er
endeligt vedtaget
Sag: Forslag til Lokalplan 401 og Tillæg 65
for et område til boligformål, Ringkøbing K er
offentliggjort (995) - Velling Sogn

Lokalplan nr 401 og Tillæg nr 65 for et område
til boligformål, Ringkøbing K er endeligt
vedtaget
Forslaget er vedtaget.

32 Anvendelse af pesticider udenfor kirkediget
Sag: Ukrudtsgift udenfor diget? (1038) - Tim
Sogn

Anvendelse af pesticider udenfor kirkediget
Stiftet oplyser, at det er de almindelige
bestemmelser - kommunale bestemmelser /
miljølovgivning, der er gældende udenfor
kirkediget og en 50 meters bræmme ikke udgør
en risiko for jorden ved kirkediget.

Men af hensyn til jord og frø mv. i kirkediget
kan fx round-up udgøre et problem. Ønskes
dette aspekt uddybet – og ovenstående ikke er
tilstrækkeligt svar – kan Nationalmuseet
kontaktes, de er eksperter i kirkediger, for at
høre, om de har erfaring med sprøjtemidler og
risiko ved nærhed til kirkediger og for den
gamle jord og gamle frø, der er i diget.

33 Redegørelse MR
Sag: Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing (714) -
Ringkøbing Sogn

Redegørelse MR

Rest udb. 600.000,- kr. (5)
Stiftslånet 7,5 mio kr. er nu udbetalt- og 1.
afdrag på stiftslånet forfalder til betaling ultimo
december 2016.
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Menighedsrådet har ikke imødekommet
provstiudvalgets beslutning om, at anvende
1) opsparede midler i stiftet
2) opsparede midler i banken
3) udbetaling af stiftslån - i prioriteret
rækkefølge.

Gældsbrev 7,5 mio. kr.
Første ydelse forfalder til betaling ultimo
december 2016.

Udb.frigivne kapitaler - 200.000,- kr.
Frigivelse af bunden kapital 200.000 kr.

Status på kirkehus-byggeri.
Menighedsrådet er anmodet om status på
byggeri af kirkehus og opfølgning på
byggebudget.

34 Orientering af MR
Sag: Erfa på kirkegårdene (1040)

Orientering af MR
Der er nedsat en erfa-gruppe, som skal arbejde
videre mod mere brugervenligt
tidsregistreringsskema.
Alle MR er opfordret til at indsende forslag til
erfa-gruppen - forud for deres 1. møde, som
forventes afholdt i januar måned 2017.

35 Afslag konsulentrunde efterår 16
Sag: Konsulentrunden 2016 (953)

Afslag konsulentrunde efterår 16
Haurvig MR har modtaget afslag på deltagelse i
konsulentrunden i efteråret 2016.

36 Energimærkning Ringkøbing Provsti.
Sag: Energigennemgang 2016/2017 (957)

Energimærkning Ringkøbing Provsti.
Tidligere udarbejdede energirapporter sendt til
Stiftets bygningskonsulent Jesper Sottrup-
Jensen, som indhenter samlet tilbud på
udarbejdelse af energirapporter til Skjern,
Skads, Ribe Domprovsti og Ringkøbing
Provsti.

Energimærkning, Poulsgårdsvej 7, Ringkøbing
Eftersendt Jesper Sottrup-Jensen.

37 Registreret gravminde
Sag: Registreret gravminde (1041) - Ulfborg
Sogn
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Registreret gravminde
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