
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 29. november 2017. Kl. 15:30
Mødested: Kirkehuset, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden og referat fra
sidste møde.

PU godkender dagsorden og referat fra sidste
møde.

2 Forslag - PU-møder 2018
Sag: PU-møder 2018 (1149)

Forslag - PU-møder 2018

PU godkender forslag til udvalgsmøder i 2018 med
enkelte ændringer.

3 Kvartalsrapport 3.2017 Madum
Sag: Kvartalsrapport 3.2017 (1133)
Ved gennemgang af kvartalsrapport for 3.
kvartal 2017, er konstateret, at MR, trods
præcisering af bevilgede honorarer, jfr.
godkendt budget 2017, har udbetalt højere
honorarer end de bevilgede.
Provstiudvalget skal tage stilling til, ud fra
tidligere sag i provstiet, om de for meget
udbetalte honorarer skal tilbagebetales.

Kvartalsrapport 3.2017 Madum
Fokus på honorarer !

PU har besluttet, at de i budget 2017 udmeldte og
godkendte honorarer skal overholdes, og derfor
skal medlemmerne i Madum menighedsråd
tilbagebetale de for meget udbetalte honorarer.

Honorarene skal tilbagebetales i december måned
2017, og dokumenteres overfor provstiudvalget.

4 Svar fra Stiftet
Sag: Ekstra honorar. (1135) - Tim Sogn
Der skal tage en principiel beslutning, som skal
omhandle alle menighedsråd i provstiet, og alle
menighedsråd skal orienteres samlet.

Svar fra Stiftet

Der udsendes en samlet skrivelse til alle
menighedsråd.

5 Ansøgning om  5% midler til provsti-
udvalget
Sag: Kasserer (1079) - Madum Sogn
Ansøgning om udbetaling af 5% midler til
dækning af revisor og advokat-honorar til et
samlet beløb 25.587,50 kr.

Ansøgning om  5% midler til provsti-udvalget

PU har bevilget udbetaling af 5% midler til Madum
MR med et samlet beløb på 25.587,50 kr. Beløbet
er dokumenteret og kan udbetales til
menighedsrådet.

6 Beslutning om gaver Skjern Provsti 1) PU har besluttet at efterkomme beslutningen i
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Mødepunkt Beslutning

Sag: Budget 2018 (1080)
1) Drøftelse af beslutning, som Skjern Provsti
har taget omkring gavekøb i menighedsråd.
2) Opfølgende godkendelse af PUK-budget
2018, som er godkendt 1. gang den 1.
november 2017.
3) Placering af provstiets indestående

Beslutning om gaver Skjern Provsti

PUK-budget 2018
PUK-budgettet er tilrettet for såvidt angår
anlægsbevilling på 1.325.000, som er anført
under formål 92 (vedrører maskinpulje til
sognene hjemmehørende under Ringkøbing-
Skjern Kommune - SYD).

Rettelserne kan ses i budgettet på siderne 2, 5, 9
og 10.

Budgettet er afleveret således:
Ringkøbing Provstiudvalg, CVR 21242071,
Budget 2018. Bidrag afleveret 03-11-2017
12:45

Indestående i VB
Har været i kontakt med Landbobanken, som i
forbindelse med vores henvendelse, er blevet
opmærksom på engagementets størrelse.
Landbobanken vil fremad opkræve en rente på
provstiets indestående.
Bankens renteudgift, pt., er 1/2%, men de vil
slå ½-skade med provstiet, og opkræve 1/4%

Skjern Provsti og tilskriver menighedsrådene, at
der må gives gaver på op til 300 kr.
2) PU godkender budget afleveret den 03-11-2017
kl. 12:45.
3) PU har besluttet, at provstiets konti samles i
Vestjysk Bank.

7 Ansøgning om 5% midler
Sag: Ansøgning om 5% midler (1147) - Staby
Sogn
Staby menighedsråd ansøger om udbetaling af
5% midler på 17.811,01 kr.
Traktoren på kirkegården har fået udskiftet
motoren og prisen herpå er lavere end i
oprindeligt modtaget tilbud.
Der er afløftet moms i det ovennævnte beløb på
17.811,01 kr.

Ansøgning om 5% midler

PU har bevilget udbetaling af 5% midler med
17.811,01 kr.
Beløbet er dokumenteret og kan udbetales til
menighedsrådet.

8 Frigivelse - Vedersø - Salgsprovenu Stadil
Præstegård
Sag: Ansøgning om 5% midler stibelægning
(1088) - Vedersø Sogn
Vedersø menighedsråd  har - uden om
tjenestevejen via provstiet - ansøgt Stiftet og
fået bevilget udbetaling af stiftsmidler med
58.687,50 kr.
Ansøgningen er afleveret til stiftsjuristen af
bispesekretæren, efter hendes og biskoppens

PU tager orienteringen til efterretning.
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deltagelse i et møde i Vedersø - i anden
anledning - og med anmodning om behandling
af sagen!
Provstiet har efter PU-møde i april måned 2017
præciseret overfor MR, at projektets budget
skulle overholdes!

Frigivelse - Vedersø - Salgsprovenu Stadil
Præstegård

Vedersø - Frigivelse

Afslag på ansøgning om 5% midler.
Projektet skal restfinansieres ved
momsafløftning på projektet og ved brug af frie
midler.
Budgettet SKAL overholdes.

9 Regnskab 2016
Sag: Regnskab 2016 (951)

Regnskab 2016
1) Bemærkninger til menighedsrådenes
revisionsprotokollater til regnskab 2016
2) Godkendelse af regnskab 2016 og
revisionsprotokollater til regnskab 2016

1) Revisionsprotokollerne er godkendt.
2) Regnskab for 2016 og behandling af
revisionsprotokollater er godkendt. Godkendelser
indlæses i Data-arkiv.

10 No Kirke  -  Revideret dispositionsforslag af
d. 31. maj 2017
Sag: Udskiftning af vinduer. (1037) - No Sogn
Menighedsrådet ansøger om udskiftning af
jernvinduer i kirken med nye tilsvarende
vinduer, jfr. vedhæftede reviderede
dispositionsforslag.
Menighedsrådet har i budget 2017 modtaget
anlægsbevilling på 425.000 og konverteret
øvrige anlægsmidler til projektet med 118.000
kr.

No Kirke  -  Revideret dispositionsforslag af d.
31. maj 2017

PU har godkendt projektet, som videresendes til
behandling i Ribe Stift.
Der er bevilget 543,000 kr. til projektet.

11 Reparation af fuger i sokkel og omlægning af
piksten.
Sag: Renovering af Ulfborg Kirke (964) -
Ulfborg Sogn
Ulfborg menighedsråd ansøger om
restfinansiering af projektet.

Reparation af fuger i sokkel og omlægning af
piksten.
Stiftsøvrigheden har ved skrivelse af
15.11.2016 godkendt projekt "reparation af
fuger i sokkel og omlægning af piksten".

PU har besluttet, at projektet skal medtages med en
ansøgning til budget 2019.
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Ulfborg menighedsråd ansøger om finansiering
af projektet, som i august 2016 er anslået til
990.000 kr.

12 Ansøgning om  5% midler til provsti-
udvalget
Sag: Kirketårn - afskallet kalk (918) - Madum
Sogn
Madum menighedsråd ansøger om udbetaling
af 5% midler til dækning af regning til Knud
Fuusgaards, som på baggrund af
konsulentrunde, og som seneste rådgiver på
projekt kirketårn, er anmodet om en skriftelig
redegørelse for skadernes omfang og forslag til
udbedring.
Knud Fuusgaard har besigtiget kirken,
udarbejdet nyt dispositionsforslag, og sendt
menighedsrådet en regning på 24.500 kr, som
søges dækket af 5% midler.

Ansøgning om  5% midler til provsti-udvalget

PU har bevilget udbetaling af 5% midler med
24.500 kr.
Udgiften er dokumenteret og kan udbetales til
menighedsrådet.

13 Borebiller - 5% midler
Sag: Renovering af Ulfborg Kirke (964) -
Ulfborg Sogn
Ulfborg menighedsråd anmoder om
tillægsbevilling på 9.538 kr., af 5% midlerne,
hvilket beløb udgør differencen mellem det
tidligere bevilgede beløb, 112.844 kr., og den
faktiske udgift 122.382 kr.

Borebiller - 5% midler
Arkitekten har lavet en regnefejl i det
oprindelige projekt, som ligger til baggrund for
oprindelig bevilling.

Meddelt tilladelse til midlertidig lukning af
Ulfborg kirke
Ulfborg Sogns menighedsråd har ansøgt om at
måtte lukke Ulfborg kirke i perioden 1. januar –
31. marts 2018 på grund af renovering.
Gudstjenester og kirkelige handlinger vil i
nævnte periode blive henlagt til Ulfkær kirke.
Stiftet meddeler tilladelse til, at kirken lukkes
midlertidigt som ansøgt.

PU har bevilget udbetaling af 5% midler med
122.382 kr.
Udgiften er dokumenteret og kan udbetales til
menighedsrådet.

PU gør opmærksom på, at anlægsmidler udbetales
med 1/12 hver måned af hensyn til lukningen af
kirken.

14 Byggeregnskab m.v.
Sag: Kirkeklokke i Sdr. Lem Kirke (981) -
Sønder Lem Sogn

Byggeregnskab m.v.

Byggeregnskab - flere bilag

PU har bevilget udbetaling af 5% midler med
331.977,25 kr.
Beløbet er dokumenteret og kan udbetales til
menighedsrådet.

Etablering af automatisk ringning/dørlukning skal
afspejles i medhjælpertimer med 180 timer i
henhold oplysning fra stiftet.
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Korrespondance m/menighedsråd

MR henvendelse til Thubalka og VMB
Ønsker henstand på betaling af regninger

MR henvendelse til murer Jens Kjærgaard
Ønsker henstand på betaling af regning

NY Opgørelse erstatningsklokke

Ansøgning om frigivelse af midler fra 5%
puljen

15 Skovrejsning på landbrugsarealer.
Sag: Skovrejsning på landbrugsarealer.
(1099) - Vedersø Sogn

Skovrejsning på landbrugsarealer.

RIGTIGE afgørelse til Vesterhavsvej 7A, 6990
Ulfborg. Tilladelse til skov i uønsket
skovrejsningsområde

Artikler om skovrejsning

PU har afholdt møde med repræsentanter fra
menighedsrådet, som har redegjort for projektet.
Menighedsrådet indsender efterfølgende ansøgning
om omkonvertering af anlægsmidler 200.000 kr.
Hvis der ikke er tale om arv eller gave fsv. 200.000
kr., da har provstiudvalget givet
forhåndsgodkendelse på omkonvertering af
beløbet.

16 Byggeregnskab
Sag: Tim Kirkegård, rådgivning (806) - Tim
Sogn

Byggeregnskab

Kontospecifikationer til byggeregnskab

Graver- og kapelbyggeri

PU godkender byggeregnskabet for projekt graver-
og kapel-byggeri med en samlet udgift på
2.277.762,31 kr.

Overskydende anlægsbevilling skal fordeles
således:

510.455 kr. tilbagebetales til Ribe Stift som
stiftsmidler.
30.222 kr. modregnes i budget 2019 eller søges
omkonverteret til nyt projekt i menighedsrådet.

17 NYT Erfa-møde den 1. februar 2018.
Sag: Erfa på kirkegårdene (1040)

NYT Erfa-møde den 1. februar 2018.
Indkomne forslag fra MR / graverne?

Punkt til Erfa-møde den 1. februar 2018.

Udgifter forbundet med registrering af

Analyse om brug af maskiner, herunder robotter,
ensartning af indkøb.
Sikring af gravsten
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gravminder
Notat fra formanden for provsteforeningen.

Usikre gravsten
Artikler omkring usikre gravsten

18 Takster
Sag: Kirkegårdstakster for
Ringkøbing/Skjern/Holstebro Provsti (848)

Takster

Godkendt. Ønsker om ændringer af takster

Kirkegårdstakster og Krematorietakster 2018

PU godkender de fremsatte takster.

19 Tilretning af kirkegårdsvedtægter.
Sag: Kirkegårdsvedtægter (1000) - Staby Sogn

Tilretning af kirkegårdsvedtægter.
Modtaget tilrettede kirkegårdsvedtægter ?

Vedtægt Kirkegårdens bestyrelse okt 2017

Tilretninger, besluttet på PU-møde den 11.10.2017
er rettet til af MR.
I vedtægtens §11 stk. 2, mangler der et ord i sidste
linje.
Der skal stå: og hvad der findes derpå overgår til
kirkegården.

Provstiudvalget godkender kirkegårdens vedtægter,
med tilføjelse af et enkelt ord.
Menighedsrådet indsender underskrevne
kirkegårdsvedtægter med henblik på tiltrædelse af
provstiudvalget.

20 Godkendelse af kirkegårdsvedtægter
Sag: Kirkegårdsvedtægter (1143) - Vemb Sogn

Godkendelse af kirkegårdsvedtægter

Kommentarer Gørding-Vemb-Bur

PU udsender rettelser til kirkegårdsvedtægterne.

21 Ansøgning 5% midler.
Sag: Opgørelse lørdagsbegravelser (1067) -
Ringkøbing Sogn

Ansøgning 5% midler.
I lighed med 2016 ansøges om 5% midler til
dækning af lønudgift ved afholdelse af
lørdagsbegravelser-/bisættelser fra 1. januar og
frem til 20. november 2017 med 13.441,34 kr.
Samtidig ansøges om dækning af eventuelle
lønudgifter til lørsdagsbegravelser-/bisættelser
fra 20. november og frem til nytår 2017 -
anslået 1.750 kr.

PU godkender udbetaling af 5% midler til dækning
af udgifter ved lørdagsbegravelser med 13.441,34
kr. Beløbet er dokumenteret og må udbetales til
menighedsrådet.
PU godkender ligeledes udbetaling af 5% midler op
til 1.750 kr. til dækning af udgifter ved
lørdagsbegravelser i november-december måned
2017. Beløbet skal dokumenteres - forud for
udbetaling.
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22 Spørgsmål til undersøgelser
Sag: Torsted Præstegård (1140) - Torsted
Sogn

Spørgsmål til undersøgelser

Orientering mht bygningssagkyndig

NOTAT fugtproblemer
Notat udarbejdet af bygningssagkyndig Jesper
Sottrup-Jensen efter besigtigelse på
ejendommen, den 6.11.2017.

PU tager orientering til efterretning.

23 Køb af robotklippere
Sag: Præstegårdshaven (1146) - Sønder Lem
Sogn

Køb af robotklippere

PU har besluttet, at ansøgningen om køb af
robotklippere, skal genfremsendes, når regnskab
2017 foreligger.

24 Forpagtningsaftale
Sag: Forpagtning af præstegårdsjord (1141) -
Staby Sogn

Forpagtningsaftale

Bilag - ny forpagtningskontrakt

PU godkender og underskriver forpagtningsaftalen.

25 Energimærkerne for Ringkøbing Provsti
Sag: Energigennemgang 2016/2017 (957)

Energimærkerne for Ringkøbing Provsti

Faktura Energimærkning m.m.

PU har gennemgået energimærkningerne foretaget
på boligerne.
Forbedringerne må foretages med forbehold for
budgetmæssig dækning.
Større anlægsopgaver skal søges og godkendes via
provstiet.

26 Facilitatorkursus
Sag: Kursustilbud. (686)

Facilitatorkursus
Lone Hvejsel ansøger om deltagelse i
facilitatorkursus og dækning af kursusafgift.

PU bevilger deltagelse i kursus for LHV.

27 Meddelt tilladelse til opførelse af
"Martyriet" i Vedersø kirke

PU tager orientering til efterretning.
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Sag: Opera i kirken (1150) - Vedersø Sogn

Meddelt tilladelse til opførelse af "Martyriet" i
Vedersø kirke

Referat,29-11-2017 Side: 8



Orientering

28 Graverskifte ved Hover Kirke
Sag: Personalesag (1127) - Hover Sogn

Graverskifte ved Hover Kirke
Menighedsrådets udgift er dokumenteret, og der
er udbetalt 48.000 kr. af 5% midler i henhold til
bevilling.
Det resterende beløb forventes afholdt via
driften.

29 Kvittering MR - Udskiftning af vinduer
Sag: Mangler ved vinduer (1007) - Haurvig
Sogn

Kvittering MR - Udskiftning af vinduer

Afgørelse - Udskiftning af vinduer
Stiftsøvrigheden godkender det af Tegnestuen
v/Gert Madsen, arkitekt m.a.a.,
udarbejdede projekt af 16. august 2017.
Stiftsøvrigheden skal henlede menighedsrådets
opmærksomhed på Nationalmuseets anbefaling
om at afstå fra den sorte
indlægskant/omramning og holde samme farve
hele vejen igennem.

30 Orintering om vådområde ved Damhus Å
Sag: Jordfordeling vandløbsprojekt (1112) -
Vemb Sogn

Orintering om vådområde ved Damhus Å

31 VVM for NaturKraft
Sag: Forslag til Lokalplan nr 403 og Tillæg nr
66 - oplevelsescenter NaturKraft (1076) -
Ringkøbing Sogn

VVM for NaturKraft
I forlængelse af Byrådets beslutning af 15.
august 2017 om vedtagelse af kommune-
plantillæg nr. 66 og lokalplan nr. 403 meddeler
Ringkøbing-Skjern Kommune VVM-tilladelse
til etablering af oplevelsescenter NaturKraft i
medfør af § 2, stk. 8, pkt. 2 i VVM-
bekendtgørelsen1. (Se kort over området, de
endelige vedtagne planer, VVM-tilladelsen
samt den sammenfattende redegørelse på
hjemmesiden.)

32 Godkendt, ansøgning om 5% midler.
Sag: Etablering af dræn. (1128) - Ny Sogn
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Godkendt, ansøgning om 5% midler.
Modtaget dokumentation for afholdt udgift ?

Attesteret faktura, etablering af dræn

33 Lokalplan 414 for et sommerhusområde ved
Holdvej er endeligt vedtaget.
Sag: Forslag til Lokalplan nr.  414 –
sommerhusområde ved Holdvej og afgørelse
om ikke pligt til miljøvurdering er
offentliggjort (1121) - Ny Sogn

Lokalplan 414 for et sommerhusområde ved
Holdvej er endeligt vedtaget.
Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den
24. oktober 2017 vedtaget følgende plan
endeligt: Lokalplan nr. 414.

34 Referat Hans Lund
Sag: Digeprojekt (1086) - Ny Sogn

Referat Hans Lund 30.10.2017

Referat Hans Lund 15.11.2017

35 Gudstjenestefejringen i julen og nytåret 2017
Sag: Ribe Stift - diverse (856)

Gudstjenestefejringen i julen og nytåret 2017

36 Udfyldningsvalg Madum
Sag: Diverse vedr. MR (1055) - Madum Sogn

Udfyldningsvalg Madum

37 Orientering fra Stiftet
Sag: Ikke fuldtalligt MR. (1148) - Torsted
Sogn

Orientering fra Stiftet
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