
Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

27.03.2019 - d. 27-03-2019 kl. 16:00 til 19:00

Deltagere: Torben Johnsen Høj, Anette Lillevang, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Lone
Anette Hvejsel

Fraværende: Hans-Ole Jessen. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen.

 

Provstiudvalget godkender dagsordenen. 

2 - Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

Provstiudvalget godkender og underskriver
referatet. 

3 - Afgørelse - Byggesag - Ulfborg kirke -
dobbeltlåge - 2019

Til orientering: 
 
Stiftsøvrigheden principgodkender
Kirkedigeprojektet til Ulfborg kirke, udarbejdet af
arkitekt John Stærkær fra NB tegnestuen, med
supplerende materiale, sendt i mail af 23. Januar
2019, under følgende forudsætninger:
 
- At der før gennembrud af kirkedige sørges for
arkæologiske medvirken fra Nationalmuseet og at
museets kontaktes mindst seks uger før arbejdet
planlægges udført.
 
 

Sager:
Ulfborg - kirkens omgivelser - udskiftning af
kirkegårdslåger (2018 - 31843)
Ulfborg - kirkens omgivelser - udskiftning af
kirkegårdslåger (2018 - 31843)

Bilag:
VS Ulfborg Kirke - ny dobbeltlåge gennem østlige
stendige - bemærkninger til udtalelse af d. 14.

Provstiudvalget tager til efterretning. 



december 2018., Aktdokument, Ulfborg, Aktbilag, id
nr 378884: Ulfborg kirke, ny åbning i stendige,
Aktbilag, id nr 393829: Byggesag - Ulfborg - Dobbelt
låge - Mette Fauerskov udtalelse - 2018, Afgørelse på
ansøgning om dobbeltlåge i kirkediget

4 - Betaling for urnenedsættelse på fredage om
eftermiddagen og om lørdagen.

Til behandling: 
 
Opfølgning på behandling af sagen i budgetudvalget
mellem Skjern og Ringkøbing Provsti.

Sager:
Ringkøbing/Skjern PU - kirkegårde - Forslag til
ændringer og tillæg til takster (2018 - 14901)

Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde 28.02.2019

Punktet er drøftet og besluttet af budgetudvalgene i
Skjern og Ringkøbing Provsti på møde den 21. marts
2019.

Provstiudvalget har besluttet, at medlemmer af
folkekirken ikke skal betale for nedsættelse af urne
på fredage efter kl. 12.00 og på lørdage.

Provstiudvalget har besluttet, at ikke medlemmer af
folkekirken skal betale den pris – der svarer til den
faktiske udgift - her beregnes 3 timer til den i
takstbladet oplyste timeløn, i 2019, 421 kr./timen,  –
og at der skal opkræves det dobbelte på fredage
efter kl. 12.00 og på lørdage.

Provstiudvalget opfordrer menighedsrådene til at få
tilpasset kirkegårdens vedtægter med hensyn til brug
af mandskab på fredage efter kl. 12.00 og på lørdage.

 

5 - Økonomisk støtte til Genforeningen2020

Til behandling:
 
Vil Ringkøbing Provsti støtte Genforeningen2020
økonomisk? 

Sager:
Arbejdsgruppe - nedsat af PU - etablering af
regnskabskontor (2019 - 5685)

Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde 28.02.2019

Provstiudvalget har besluttet at afvente en eventuel
beslutning. 

6 - Etablering af regnskabskontor

Til orientering: 
 
Hvor langt er man i processen?

Sager:
Genforeningen2020 - Folkemødet i Ribe 21.-24. maj
2020 - Ringkøbing provsti (2019 - 7078)

Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde 28.02.2019

Provstiudvalget ønsker en skriftlig redegørelse fra
arbejdsgruppen bag etablering af regnskabskontor,
og foreslår konsulentbesøgt, evt. af regnskabsfører
Trine Ellemann fra Tønder Provsti. 



7 - Ansøgning om deltagelse på kursus

Til behandling:
 
Ansøgning om deltagelse i DØGNKURSUS for
PROVSTISEKRETÆRER om
Projektstyring og –ledelse samt Byggesager torsdag
den 2. maj 2019 kl. 9.30 til fredag den 3. maj. kl.
13.00
 

Sager:
Ringkøbing PU - provstiet - deltagelse i kursus /
konferencer (2018 - 14890)

Bilag:
Døgnkursus for provstisekretærer, Kursusudbud 2 -3
maj 2019

Provstiudvalget godkender kursusdeltagelse i
projektstyring og -ledelse samt byggesager, og
kursus i den nye ferielov for SSB.

8 - Til MR om jordarbejder ved Ulfborg Kirke

Til behandling: 
 
1) Udtalelse fra Ribe Stift,
2) Gennemgang og godkendelse af indhentede
tilbud.

Sager:
Byggesag - Ulfborg Kirke - Ringkøbing Provsti -
Reparation af sokkel og omlægning af belægning
(2019 - 7481)
Byggesag - Ulfborg Kirke - Ringkøbing Provsti -
Reparation af sokkel og omlægning af belægning
(2019 - 7481)
Byggesag - Ulfborg Kirke - Ringkøbing Provsti -
Reparation af sokkel og omlægning af belægning
(2019 - 7481)

Bilag:
Aktdokument, Til MR om jordarbejder ved Ulfborg
Kirke, VS Ulfborg kirke - deponering af jord (STPR F2
391070) samt omlægning af regnvandsledninger til
egen grund (kirkegården), D-3_Eksisterende forhold,
Plan af Kirkegård med nedsivningsfaskiner 1.200,
Fremtidige forhold - Revideret, Ulfborg kirke -
deponering af jord (STPR F2 391070) samt
omlægning af regnvandsledninger til egen grund
(kirkegården), 2.0 Thingstrup Maskinstation, Husby
Murerforretning v Hans Hansen, NB-licitations-
resultats-liste, Ulfborg Murerforretning v- Peter

Provstiudvalget
 
1) tager til efterretning,
2) har besluttet, at menighedsrådet bør gøre brug af
de billigste tilbud.



Hansen, VKA Maskinstation

9 - Fra MR - Ansøgning om nedlæggelse af
gravsteder

Til behandling: 
 
Menighedsrådet ansøger om nedlæggelse af
gravsteder, hvor faskiner ønskes placeret.

Sager:
Byggesag - Ulfborg Kirke - Ringkøbing Provsti -
Reparation af sokkel og omlægning af belægning
(2019 - 7481)
Byggesag - Ulfborg Kirke - Ringkøbing Provsti -
Reparation af sokkel og omlægning af belægning
(2019 - 7481)

Bilag:
Ulfborg Kirke, Scan_20190315, Ulfborg sogn -
Ulfborg Kirke.

Provstiudvalget har besluttet, at gravstederne må
nedlægges - forudsat at disse ikke er omfattet af en
fredning. 

10 - Fra Rindum MR - Tilbagekaldelse af ansøgning
om 5% midler.

Til orientering: 
 
Rindum MR tilbagekalder ansøgning om 5% midler.

Sager:
Rindum - 5% midler - funktionær (2018 - 40315)

Bilag:
Tilbagekaldelse af ansøgning om 5% midler.

Provstiudvalget tager til efterretning. 

11 - Fra MR - Efterretningssag vedr. facade på Staby
Præstegård

Til orientering: 
 
Menighedsrådet orienterer om udfaldet efter
indhentelse af to tilbud.

Sager:
Byggesag - Staby præstegård - Ringkøbing provsti -
facaderenovering (2019 - 7084)

Bilag:
Efterretningssag vedr. facade på Staby Præstegård,
Efterretningssag Staby Præstebolig

Provstiudvalget tager til efterretning. 



12 - Fra MR - kommentar til kirkeklokkeprojekt

Til behandling: 
 
1) Henvendelse fra menighedsrådet.
2) Menighedsrådet har søgt og fået udbetalt 5%
midler til afsluttende arbejder på
kirkeklokkeprojektet, men menighedsrådet har, jfr.
regnskab 2018, overskydende anlægsmidler stående
specifikt til kirkeklokkeprojektet, og det skal derfor
besluttes, om 5% midlerne skal tilbagebetales, og
hvordan eventuelle overskydende anlægsmidler må
disponeres.

Sager:
Ansøgning - 5% midler - Sdr. Lem - Ringkøbing
Provsti - kirkeklokke (2019 - 1579)

Bilag:
SV Til Sdr. Lem MR - Delreferat fra møde 28.02.2019
(STPR F2 401856)

Provstiudvalget har besluttet, at overskydende
anlægsmidler 30.780 kr, skal modregnes i budget
2020. 
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Torben Johnsen Høj (Ringkøbing
Provstiudvalg)

Anette Lillevang

Vagn Vestergaard Gravesen Inge-Dorthe Kaasgaard

Lone Anette Hvejsel (Ringkøbing Provsti)
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