
Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

28.02.2019 - d. 28-02-2019 kl. 16:00 til 19:00

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

Afbud fra Hans-Ole Jessen. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen

 

Provstiudvalget godkender dagsordenen. 

2 - Godkendelse af referat fra sidste møde

 

Provstiudvalget godkender og underskriver referatet.

4 - Sdr. Lem - 5% midler

Til behandling: 
 
Menighedsrådet ansøger om 5% midler til dækning
af udgifter til ekstraopgave på projekt
aflastningsklokke.
 
Der ansøges om dækning af klokkekonsulentens
honorarer fra 2016 og 2017 med i alt 5.882,13 kr., og
dækning af tømrerregning ved etablering af vindnet i
klokketårnets åbninger med 17.500 kr. incl. moms,
herfra skal fradrages moms med 30%, 1.050 kr.,
eller 16.450 kr. 
 
 

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

Bilag:
VS Sdr. Lem Kirke, Byggeregnskab Sdr. Lem,
aflastningsklokke, 20180424103656138, Sidste
regning vedr. kirkeklokkeprojekt, Faktura vedr. net i

Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets
ansøgning om 5% midler til:
1) klokkekonsulentens honorar på 5.882,13 kr.
2) tømrerregning på etablering af vindnet i
klokketårnet på 17.500 kr.
 
Provstiudvalget har bevilget udbetaling af 5.882,13
kr. og 17.500 kr. Udgifterne er dokumenterede og
attesterede.
 
Provstiudvalget henstiller til, at menighedsrådet
løbende indsender regninger, således at de kan
medtages i det korrekte regnskabsår.
 
Provstiudvalget ønsker fremadrettet at blive
orienteret om ekstraarbejder på forkant og ikke på
bagkant med forventet efterbevilling.



klokketårn

5 - Afgørelse Stiftsøvrigheden

Til orientering: 
Stiftsøvrigheden har godkendt det af NB Tegnestuen,
udformede projekt af 22. november 2018.
Stiftsøvrigheden indskærper, at realiseringen af
projektets gennemførelse, alene må ske i
overensstemmelse med det godkendte projekt.
 
Menighedsrådets ansøgning om restfinansiering,
efter ansøgning af puljemidler, imødeses.

Sager:
Ulfborg - kirker - lektorieprædikestol (2018 - 41528)
Ulfborg - kirker - lektorieprædikestol (2018 - 41528)

Bilag:
Aktdokument, Ulfborg.istandsættelse af prædikestol,
Byggesag - Ulfborg - Afgørrelse -2019, Aktdokument,
Ulfborg.istandsættelse af prædikestol, Byggesag -
Ulfborg - Afgørrelse -2019, 190123 Ulfborg Kirke,
istandsættelse af lektorieprædikestol

Provstiudvalget tager til efterretning.

6 - Afgørelse Stiftsøvrigheden

Til orientering:
Stiftsøvrigheden har godkendt projektet for
istandsættelse af billedet, som beskrevet i tilbud af
15. oktober 2018 fra Nationalmuseets
Bevaringsafdeling.
 
Ølstrup menighedsråd har overfor Stiftet oplyst, at
udgifterne til istandsættelsen dækkes af
forsikringserstatningen fra folkekirkens
forsikringsenhed, som har godkendt pristilbuddet fra
Nationalmuseets Bevaringsafdeling.
 

Sager:
Byggesag - Ølstrup Kirke - Ringkøbing Provsti -
istandsættelse af maleri (2019 - 4279)

Bilag:
Aktdokument, Til Ølstrup MR, afgørelse, Ølstrup -
Nolde

Provstiudvalget tager til efterretning. 

7 - Stiftets udtalelse - lønudbetaling til deltidsansat
under sygdom

Provstiudvalget tager til efterretning og videresender
stiftets svar til menighedsrådet. 



Til orientering: 
Ribe Stift har udtalt sig - efter henvendelse fra
provstiet - om løn under sygdom til individuelt ansat
medarbejder hos et menighedsråd.
 
Medarbejdere i folkekirken med en arbejdstid på
under 8 timer om ugen er ikke omfattet af
funktionærloven eller dennes overenskomst.
Det betyder, at disse medarbejdere ikke har ret til
løn under sygdom, og med en ugentlig arbejdstid på
5 timer ugentlig (som i denne sag), vil størsteparten
heller ikke kunne opfylde betingelserne for at
modtage sygedagpenge.
På baggrund af aftalegrundlaget i det konkrete
ansættelsesforhold må stiftet derfor udtrykke
undren over, at menighedsrådet har udbetalt løn
under sygdom til den pågældende, da den ansatte
efter det foreliggende ikke har ret til det, og
menighedsrådet derfor ikke ses at have gyldigt
grundlag for udbetalingen.
 
Sagens øvrige behandling afventer menighedsrådets
aflevering af regnskab for 2018.

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

Bilag:
Aktdokument, Til Ringkøbing PU, lønudbetaling til
deltidsansat under sygdom

8 - Etablering af fælles regnskabskontor

 
Hvor langt er man i processen ? 

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

Bilag:
Aktdokument

Punktet udsættes til næste møde. 

9 - Opfølgning på formandsmøde d. 31. januar 2019

Til behandling:
Fastsættelse af nyt formandsmøde.

Sager:
Møder - Ringkøbing PU - formandsmøder (2019 -

Provstiudvalget har besluttet, at afholde et
formandsmøde i november. Lone Hvejsel og Torben
Høj aftaler en dato. 



5256)

Bilag:
Aktdokument

10 - Notat takstblad 2019

Til beslutning:
Skal der opkræves betaling for nedsættelse af urner
på fredage efter kl. 12. og på lørdage?

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

Bilag:
Notat takstblad 2019, Notat takstblad 2019

Provstiudvalget drøfter punktet med Skjern Provsti
og melder ud til menighedsrådene. 

11 - Ekstern tilsynsfører

Til beslutning: 
Godkendelse af honorar til ekstern kordegn for tilsyn
af kirkebøger i Ringkøbing sogn m.fl.

Sager:
Ringkøbing PU - kirkebogseftersyn (2018 - 35217)

Bilag:
Tilsyn, Picture (Device Independent Bitmap)

Provstiudvalget har behandlet og godkendt
ansøgningen. 

12 - Fra Hover-Torsted-Ølstrup MR - Ansøgning fra
maskinpulje

Til beslutning: 
Menighedsrådene i Hover-Torsted-Ølstrup ansøger
om 20.000 kr. incl. moms fra maskinpuljen til indkøb
af trailer m/lås til trækket - til deling mellem de 3
sogne.
 
Vagn Gravesen og Inge-Dorthe Kaasgaard deltager
ikke i behandlingen af dette punkt.

Sager:
Ringkøbing PU - Kirkelige kasser - godkendelse af
forsøgsorden - maskinpulje SYD (2018 - 2680)

Bilag:
Ansøgning fra maskinpulje, Ansøgning -
maskinpuljen

Provstiudvalget kan ikke imødekomme pastoratets
ansøgning om køb af trailer, da en sådan ikke er
omfattet af maskinpuljen.
 
Provstiudvalget opfordrer menighedsrådene til
at indkøbe traileren, og såfremt indkøbet ikke kan
indeholdes i driften ved afslutning af regnskab for
2019, da kan beløbet op til 20.000 kr. søges dækket
af 5% midler/likviditetslån.
 
Menighedsrådene skal være opmærksomme på, at
der skal udarbejdes en
samarbejdsaftale menighedsrådene imellem for
driften af traileren.
 
 



13 - Visionsdag

Til beslutning: 
Planlægning af eventuel visionsdag.

Sager:
Møde - Ringkøbing PU - visionsdag (2019 - 5722)

Bilag:
visionsdag

Provstiudvalget har besluttet at invitere Kirsten
Moesgaard til et møde, hvor hun redegør
for, hvordan hun har hjulpet andre provstiudvalg
med processen. 

14 - Referat møde 23.01.2019 Lyngvig MR -
Ringkøbing PU

Til orientering: 
Referat fra møde mellem repræsentanter for Lyngvig
menighedsråd og Ringkøbing provsti, afholdt den 23.
januar 2019.

Sager:
Lyngvig - kirker - facaderenovering af Lyngvig Kirke
(2018 - 27625)

Bilag:
Referat, 2019 referat møde den 23012019, Lyngvig
Kirke Revideret tilbud

Provstiudvalget tager til efterretning med forventet
budgetoverskridelse på 21.814, - kr. 

15 - Fra domprovsten - Genforeningen2020 -
Folkemødet i Ribe 21.-24. maj 2020

Til orientering: 
Orientering fra domprovst Jens Torkild Bak om
Genforeningen2020 - Folkemødet i Ribe 21.-24. maj
2020.

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

Bilag:
VS Genforeningen2020. Folkemødet i Ribe 21.-24.
maj 2020, Bilag 1. Projektnotat af 25.9.2018,
ansøgningsskema g2020, budgetskema kulturpuljen -
Kopi

Punktet udsættes til næste møde. 

16 - Staby - facaderenovering af præstebolig

Til behandling: 
Ved budgetudmelding for 2019 har provstiudvalget
anmodet menighedsrådet om at indhente flere

Provstiudvalget har besluttet, at menighedsrådet
skal indhente to sammenlignelige tilbud.  



tilbud på anlægsarbejdet ved Staby præstegård.
Menighedsrådet anmoder om fritagelse for
indhentelse af flere tilbud.
 

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

Bilag:
Til provstiudvalgsmøde, Ansøgning 18.02.2019

17 - Ribe Stift, udskrivningsprocenten+rammen
samt ind-og udlåns rentesatser for 2020

Til orientering. 
Ribe Stift har udmeldt ind- og udlåns rentesatser for
2020.
Indlån = 1,5%
Udlån = 2,5%
 
Stiftsbidraget for 2020 er fastsat til 228.838 kr.
(stigning på 7.062 kr. i forhold til 2019)
 

Sager:
Stiftsbidrag 2020 (2019 - 2090)

Bilag:
Aktdokument, Ribe Stift -
Udskrivningsprocenten+rammen for Det bindende
stiftsbidrag 2020

Provstiudvalget tager til efterretning. 
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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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