
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 27. maj 2015. Kl. 15:30
Mødested: Provstikontoret, Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing

Afbud fra Lone Hvejsel.
Hans-Ole Jessen har ikke deltaget i mødet.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendelse af referat fra provstiudvalgsmøde
den 18. maj 2015.

Mødet den 18. maj 2015 er afholdt med henblik
på gennemgang af det materiale, som ønskes
forevist menighedsrådenes formænd og
kasserere på det foreløbige budgetmøde, som
provstiudvalget har indbudt til den 20, maj
2015.

Vedrørende Stadil Præstegård.
Eventuelle kommentarer til referatet skal
indsendes til Stiftet senest den 25. maj 2015.
Kan derfor ikke afvente næste udvalgsmøde
den 27. maj 2015.

Vedrørende klage over Ringkøbing
Menighedsråd.
På baggrund af klage over Ringkøbing
Menighedsråd og Stiftets anmodning om
provstiudvalgets afgørelser i sagen, blev det
besluttet af behandle sagen på dette møde.

Punktet blev gennemgået og godkendt.

2 Budget PUK 2016
Sag: Budget 2016 (878)

Budget PUK 2016
Ligningsmidlerne for budget 2016 forhøjes med
28.000 kr. til samlet 825.000 kr.
Der budgetteres med et overskud på 267 kr.

Ændringen på budgettet dækker forhøjelse af
stiftsbidraget med ca. 15.000 kr. og forhøjelse
af udgifterne til afholdelse af udvalgs-,
budgetsamråd og diverse møder med 15.000 kr.
Dette med baggrund i provstiudvalgets
beslutning om afholdelse af møde med
menighedsrådene og efterfølgende nedsættelse
af erfa-gruppe -hvor det ønskes drøftet, hvor
personalenormeringen vil være om 10 år.

Budgettet blev gennemgået og godkendt.

3 Afholdelse af erfa-dag efteråret 2015.

Provstiudvalget har på sit møde den 8.4.2015

19.9. kl. 9.30 kaffe, møde kl. 10
alternativt
31.10. kl. 9.30.
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besluttet at afholde erfamøde for kirkeværger
og formænd. Provstiudvalget ønsker drøftet,
hvor personalenormeringen vil være om 10 år.
Der ønskes nedsat et erfa-udvalg blandt de
tilstedeværende.

Der ønskes fastsat og udmeldt en dato.

4 Malingen skaller på skibets loft
Sag: No kirke (835) - No Sogn

Malingen skaller på skibets loft
Bygningssagkyndig, tømrermester Ole
Mortensen, og arkitekt Knud Fuusgaard har
besigtiget skaderne på skibets loft.

Der er fugtproblemer i tagrummet.

Taget er i god stand, men har huller i kitningen.

Bør isoleringen på loftet fjernes ?

Det bør undersøges, hvor fugt og vand kommer fra.
Det anbefales, at isolering og alukraft fjernes.
Det bør undersøges, om loftet kan tage imod
malingen, førend malerarbejdet påbegyndes.

5 Henvendelse til Tim Menighedsråd
Sag: Tim Kirkegård, rådgivning (806) - Tim
Sogn

Henvendelse til Tim Menighedsråd
Ribe Stift har modtaget konsulenterklæringerne
i ovenævnte sag.

Den kgl. bygningsinspektør har i sin erklæring
foreslået en alternativ løsning til det ansøgte.

Ribe Stift anmoder MR om at drøfte
erklæringerne med deres arkitekt og give en
tilbagemelding til stiftet, om erklæringerne
giver MR anledning til at revidere projektet.

Projekt renovering af eksisterende
graverfaciliteter og forslag til ny
graverfaciliteter.
Tim MR har forespurgt, om PU allerede nu har
mulighed for at vurdere, om Tim MR kan
bevilges anlægsmidler i 2016 til projektet.

Provstiudvalget har besluttet, at Tim MR må
arbejde videre med projektet.

6 Tilbud og plan - Tim-Stadil-Vedersø
Sag: Arbejdstidsregler. (733) - Tim Sogn

Tilbud og plan - Tim-Stadil-Vedersø
MR i Tim, Stadil og Vedersø har ønsket hjælp
til etablering af kirkegårdssamarbejde i
pastoratet.
Det er foreslået, at der tages kontakt til ekstern
konsulent, og der ansøges derfor om
5% midler til honorering af konsulenten.

Provstiudvalget har behandlet og godkendt
ansøgningen.
Beløbet kan udbetales mod dokumentation af
udgiften.
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Tilbuddet fra konsulenten lyder på 25.000 kr. +
moms og kørsel iht statens takster.

7 Nedsivningsanlæg
Sag: Nedsivningsanlæg (883) - Velling Sogn

Nedsivningsanlæg
Nedsivningsanlægget ved præstegården
fungerer ikke, og det har ikke været muligt at
reparere.
MR har indhentet tilbud på 87.500 kr. incl.
moms for udskiftning af nedsivningsanlægget
og søger 5% midler til dækning af udgiften.

Provstiudvalget har behandlet og godkendt
ansøgningen.
Beløbet kan udbetales mod dokumentation af
udgiften.
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8 Hee Kirke, afskærmning
Sag: Hee Kirke (771) - Hee Sogn

Hee Kirke, afskærmning
Arkitekt Knud Fuusgaard genfremsender
ansøgning til Ribe Stift omkring afskærmning i
kirken.

9 Stadil Kirke - tyverisikring af altertavle
Sag: Tyverisikring af alterbilled. (799) - Stadil
Sogn

Stadil Kirke - tyverisikring af altertavle
Stiftsøvrigheden principgodkender det af FD
Alarmer udarbejdede tilbud, hvorved der sker
tyverisikring af altertavlen i Stadil Kirke, under
forudsætning af:
- at der fremsendes redegørelse fra tilbudsgiver
til særskilt godkendelse, hvoraf der redegøres
for placering og montering af alarmen i
området bagved altertavlen, herunder at der
ikke monteres eller fastgøres alarmelementer
direkte på altertavlen eller at opsætning af
alarmdele ikke indebærer risiko for altertavlens
træværk, bemaling og forgyldning.
-at der sammen med redegørelsen sendes en
brochure, der viser alarmens udseende.

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

Udvidelse af birumsbygning ved Staby Kirke
MR har drøftet udtalelserne fra Nationalmuseet,
kgl. bygningsinspektør og
kirkegårdskonsulenten, men fastholder det
oprindelige projekt.

MR har sendt udtalelse direkte til Stiftet, med
anmodning om en hurtig behandling af sagen.

11 Godkendelse af nyt varmeanlæg
Sag: Varmeanlæg Husby Kirke. (735) - Husby
Sogn

Godkendelse af nyt varmeanlæg
Stiftsøvrigheden godkender det af arkitekt
Knud Fuusgaard i september 2014 udarbejdede
tillæg til dispositionsforslag til etablering af nyt
varmeanlæg i Husby Kirke, under forudsætning
af, at Nationalmuseet kontaktes senest 5 uger
inden etablering af ny el-stikledning og
rørføring på kirkegården, og inden 5 uger at
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arbejdet på gulvet i skibet og koret påbegyndes.

Det er et vilkår for godkendelsen, at
varmeanlægget udføres i overensstemmelse
med den af Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse
af 10. august 1993 udsendte vejledning
vedrørende udførelse og brug af
kirkevarmeanlæg m.v. i det omfang, den kan
finde anvendelse i det foreliggende tilfælde.

12 Kirkehuset i Ringkøbing
Sag: Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing (714) -
Ringkøbing Sogn

Kirkehuset i Ringkøbing
Ribe Stift meddeler i mail af 27.5.2015, at på
baggrund af de modtagne dokumenter i sagen
fra menighedsråd og provsti, har stiftet
besluttet, at indhente en erklæring i sagen fra
den kgl. bygningsinspektør.

Niels Vium vurderes at være inhabil, hvorfor
sagen er forelagt arkitekt Jens Bertelsen.

13 Supplerende høring af forslag til Lokalplan
nr. 370 samt Tillæg 34, Søndervig
Sag: Forslag til Lokalplan 370 og forslag til
Tillæg nr. 34 for et område til centerformål i
Søndervig er foreløbig vedtaget (830)

Supplerende høring af forslag til Lokalplan nr.
370 samt Tillæg 34, Søndervig
Byrådet har vedtaget at offentliggøre revideret
forslag til lokalplan og kommuneplan.

Baggrunden for ændringerne er, at Søndervig
by i dag er omfattet af lokalplan, hvor der er
mulighed for at etablere maks 7500 m2
bruttoetageareal til butikker. Rammen er fuldt
udnyttet, hvorfor der generelt er ønske om en
højere ramme, end den eksisterende lokalplan
muliggør.

14 Lokalplan nr. 381 og Tillæg 42 til
Kommuneplan 2013-2025.
Sag: Forslag til Lokalplan 381 og Tillæg 42,
Ringkøbing er foreløbig vedtaget. (860) -
Ringkøbing Sogn

Lokalplan nr. 381 og Tillæg 42 til
Kommuneplan 2013-2025.
Lokalplan nr. 381 og tillæg nr. 42 til
kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern
Kommune er endelig vedtaget.

Referat,27-05-2015 Side: 5



Orientering

Lokalplanområdet omdannes ikke til spillested,
men delområde I kan anvendes til bl.a.
kulturelle formål (bl.a. spillested) samt
offentlige værker og forsyningsanlæg. Derfor
ønskes pålagt begrænsning på, hvornår der må
spilles og at naboer ikke udsættes for støj.
Lokalplanen giver mulighed for støjdæmpende
foranstaltninger, som kan mindske udbredelsen
af støj.
En virksomhed skal indrettes således, at
støjniveauet i naboområder kan overholdes.

15 Forslag til Lokalplan nr. 384 og
Kommuneplantillæg nr. 45, Hvide Sande, er
foreløbig vedtaget
Sag: Forslag til Lokalplan nr. 384 og
Kommuneplantillæg nr. 45, Hvide Sande, er
foreløbig vedtaget (891) - Hvide Sande Sogn

Forslag til Lokalplan nr. 384 og
Kommuneplantillæg nr. 45, Hvide Sande, er
foreløbig vedtaget
Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den
19.5.2015 vedtaget at offentliggøre forslag til
lokalplan nr. 384 og forslag til tillæg nr. 45 til
kommuneplan, Ringkøbing-Skjern 2013-2025,
for et område til centerformål, Hvide Sande.

Formålet med lokalplanen og
kommuneplantillægget er at sikre, at området
kan anvendes til centerformå, herunder
erhvervsformål i miljøklasse 1-3 samt
kulturelle, rekreative og offentlige formål uden
mulighed for støjfølsom anvendelse og alene
med mulighed for butikker til salg af egne
producerede varer eller mindre kiosker og
lignende i tilknytning til tankstationer, stadioner
eller fritliggende turistattraktioner eller
lignende.

Området ønskes anvendt til kulturelt formål i
form af menighedssal med tilhørende
mødelokaler.
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