
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 30. november 2016. Kl. 15:30
Mødested: Provstikontoret, Enghavevej 48, Ringkøbing

Torben Johnsen Høj har ikke deltaget i behandlingen af punkterne 1-22.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden PU godkender dagsordenen.

2 Ordensregelment
Sag: Ordensregelment. (902)

Ordensregelment

PU godkender og underskriver ordensregelmentet.

3 Dispositionsforslag nye vinduer
Sag: Udskiftning af vinduer. (1037) - No Sogn
MR indsender dispositionsforslag vedrørende
udskiftning af eksisterende jernvinduer -
udarbejdet af NB Tegnestuen - til godkendelse
og videresendelse til Stiftsøvrigheden.
MR har modtaget anlægsbevilling i budget
2017 på 425.000 kr.

Dispositionsforslag nye vinduer
Dispositionsforslag modtaget fra NB
Tegnestuen.

Konvertering af midler
MR ansøger om konvertering af anlægsmidler,
bevilget til maling af loft i kirke, fra budget
2014 med 118.000 kr. - til projekt udskiftning
af vinduer i kirken.

PU godkender MR ansøgning om at konvertere
anlægsbevilling fra 2014 på 118.000 til brug for
udskiftning af vinduer i kirken.
Restfinansiering af projekt udskiftning af vinduer
skal betales af driften.

4 Godkendelse af indskription på
aflastningsklokke
Sag: Kirkeklokke i Sdr. Lem Kirke (981) -
Sønder Lem Sogn

Godkendelse af indskription på
aflastningsklokke

Status på klokkeprojekt og forespørgsler

Godkendelse af aflastningsklokke
Stiftsøvrigheden godkender det af
arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-
Jensen A/S udarbejdede forslag til anskaffelse

PU anmoder MR om at dokumentere, at AP Møller
Fonden er orienteret om sagens udfald, med
henblik på udbetaling af bevilgede fondsmidler.
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af ny klokke til Sønder Lem Kirke til
ophængning sammen med kirkens gamle
klokke.
Biskoppen godkender endvidere, at den nye
klokke forsynes med de af menighedsrådet
foreslåede inskriptioner, dog således at det
påtænkte udsmykning af klokken i form af et
bånd af stiliserede fisk ikke udføres.
Menighedsrådet opfordres til straks at orientere
A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney
Møllers til Almene Formaal om denne
afgørelse.

5 Dispositionsforslag til behandling af
borebiller i tagkonstruktioner
Sag: Renovering af Ulfborg Kirke (964) -
Ulfborg Sogn
MR ansøger om 5% midler til
borebillebehandling i Ulfborg Kirke.

Der foreligger et disposionsforslag på generel
renovering af Ulfborg Kirke, herunder
borebillebehandling, til behandling i Ribe Stift.

Dispositionsforslag til behandling af borebiller i
tagkonstruktioner
Forslag udarbejdet til brug for ansøgning om
5% midler.

Ansøging om 5%-midler
Følgebrev underskrevet af Kirsten Engmark.

Dispositionsforslag sendt Stiftet
Dispositionsforslag til behandling af borebiller i
tagkonstruktioner.

Sendt til Stiftet, ifølge aftale med KFJ, da alle
konsulenter har udtalt sig om det samlede
projekt (etape 1) Afgørelsen afventes udsendt.

PU bevilger 5% midler til dækning af
borebillebehandling i Ulfborg Kirke, 150.000 kr. +
moms. Beløbet kan udbetales mod dokumentation
for afholdt udgift.

Bevilligen er forudsat, at Stiftsøvrighedens
godkendelse foreligger.

6 Tilbud fra Thubalka
Sag: Udskridning i klokkestol (983) - Stadil
Sogn

Tilbud fra Thubalka
MR indsender modtaget tilbud fra Thubalka på
etablering af automatisk ringeanlæg, og
udskiftning af klokkebom.
MR søger - i henhold til budget 2017, og
vedhæftede specifikation - midler fri i Stiftet til
det samlede projekt.

Specifikation budget Stadil

PU har besluttet at videresende MR ansøgning til
Ribe Stift om anvendelse af præsteembedekapitaler
til brug for etablering af ny klokkebom, automatisk
ringeanlæg, og automatisk dørlukning, anslået til
200.000 kr. + moms.

7 Fordeling af forbrugsafgifter PU godkender aftale om forbrugsafgifter.
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Sag: Staby præstegård. (967) - Staby Sogn

Fordeling af forbrugsafgifter
Godkendelse af aftale om fordeling af
forbrugsafgifter.

8 Fordeling af forbrugsafgifter
Sag: Velling Præstegård (1050) - Velling Sogn

Fordeling af forbrugsafgifter
Godkendelse af aftale om betaling for el og
vand i Velling Præstegård.

PU godkender aftale om forbrugsafgifter.

9 Bilag vedr. 5% midler
Sag: Torsted Præstegård (930) - Torsted Sogn

Bilag vedr. 5% midler
I henhold til PU´s bevilling den 9.3.2016
anmodes om udbetaling af 40.715,81 kr. til
midlertidig udbedring af stråtaget.
Udgiften er dokumenteret, og bilagene
attesteret.

PU godkender MR endelige ansøgning om 5%
midler med 40.715,81 kr,
Udgifterne er dokumenteret og bilagene attesteret,
og beløbet udbetales snarest til MR.

10 Forespørgsel omkring varmeanlæg
præstebolig
Sag: Varmeanlæg præstebolig (1051) - Husby
Sogn

Forespørgsel omkring varmeanlæg præstebolig
MR forespørger, hvordan de skal gribe projekt
varmeanlæg bedst muligt an ? for også at spare
på arkitekt / konsulenthonorarer.

PU har besluttet, at MR skal kontakte
Energitjenesten for en drøftelse af, hvordan de skal
starte projekt nyt varmeanlæg i Husby Præstebolig.

11 Fordelingsaftale mellem præst og
menighedsråd
Sag: Kirkevej 5, Hvide Sande (1053) - Hvide
Sande Sogn

Fordelingsaftale mellem præst og menighedsråd

PU godkender aftale om forbrugsafgifter.

12 Ordbog for nyvalgte
menighedsrådsmedlemmer
Sag: Informationsaften MR 11. januar 2017
(1057)
Indbydelse til Provstiets informationsaften for
MR - der afholdes den 11. januar 2017.

Aftenens program ønskes fastlagt.

Ordbog for nyvalgte menighedsrådsmedlemmer

Programmet blev drøftet.
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13 Gravstedstakster 2017 for Ringkøbing
Provsti
Sag: Kirkegårdstakster for
Ringkøbing/Skjern/Holstebro Provsti (848)

Gravstedstakster 2017 for Ringkøbing Provsti
Godkendelse af kirkegårdstakster for
Ringkøbing Provsti i 2017.

Fremskrivningen er ganske lille, og Skjern
Provsti har besluttet at fastholde taksterne for
2016 (og 2015)

PU godkender kirkegårdstaksterne.

14 Henvendelse fra MR
Sag: Godkendelse af nye kirkegårdsvedtægter
(1028) - Ulfborg Sogn
Godkendelse af kirkegårdsvedtægter - indsendt
af MR  - modtaget i Provstiet den 12.8.2016.

Henvendelse fra MR

Provstiudvalgets kompetence -
kirkegårdsvedtægter

PU har udsat behandlingen til næste møde.

15 Tilladelse til træfælding
Sag: Tilladelse til træfælding (1046) - Sønder
Lem Sogn

Tilladelse til træfælding

PU godkender MR´s ønske om at fælde træ.

16 Kirkegårdsvedtægt Lem
Sag: Kirkegårdsvedtægt Lem (1058) - Lem
Sogn

Kirkegårdsvedtægt Lem

PU har udsat behandlingen til næste møde.

17 Kirkegårdsvedtægt Velling
Sag: Nye kirkegårdsvedtægter Velling (673) -
Velling Sogn

Kirkegårdsvedtægt Velling
MR har indsendt tilrettede vedtægter til
godkendelse.

PU har udsat behandlingen til næste møde.

18 Erindring - Status på kirkehus-byggeri.
Sag: Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing (714) -

Hans-Ole Jessen har redegjort for
kirkehusbyggeriet.
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Ringkøbing Sogn
MR har, på provstiets anmodning, fremsendt
status på kirkehusbyggeri, og oversigt over
nuværende byggeudgifter.

MR ansøger om 5% midler, på baggrund af
PU´s tidligere udmelding, til dækning af
merudgift på renter til stiftslånene. Udgiften
hertil beløber sig til 65.657 kr.

Erindring - Status på kirkehus-byggeri.

Udb.frigivne kapitaler - 500.000,-kr salgssum

Diverse redegørelser

I den forbindelse er drøftet betaling af 1. rate på
stiftslånet 7.500.000 kr. med 150.000 kr.
PU har tidligere meddelt MR, at
præsteembedekapitaler skulle udbetales forud for
stiftslånet, og denne orientering er desværre ikke
tilgået stiftet. PU har besluttet, at MR skal ansøge
Stiftet om  udsættelse på betaling af 1. rate til 2017.

PU har bevilget merudgiften på renter, på 65.657
kr. dækket af 5% midler. Beløbet kan udbetales
mod dokumenteret og attesteret udgift.

19 Skabsinventar i kontorer for provst og
sekretær
Sag: Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing (714) -
Ringkøbing Sogn
Etablering af faste skabe på kommende
sekretær-kontor på Kirkepladsen 1,
Ringkøbing.
Udgiften hertil beløber sig til 32.400 kr. +
moms.

Skabsinventar i kontorer for provst og sekretær
Opsætning af faste skabe i provstikontor
(etableres med møbellåse, således at skabene
også kan fungere som arkivskabe).

Skabsindretning - provstikontor

PU godkender indkøb og udgift til skabsinventar.

20 Køb af flygel.
Sag: Køb af flygel (1049) - Rindum Sogn

Køb af flygel.
MR er bevilget brug af 20.000 kr. i frie midler i
budget 2016 til køb af orgel/flygel.

MR har købt et flygel til 104.000 kr. og fået et
tilskud fra Y-Mens Club på 50.000 kr.

Såfremt restfinansieringen (34.000 kr.) ikke kan
findes i eget budget ansøges om likviditetslån
eller 5% midler.

Omkonvertering af anlægsmidler

PU har bevilget MR ansøgning om at omkonvertere
overskydende anlægsbevilling til brug for køb af
flygel.

21 Graverbolig - lejebolig
Sag: Graverbolig - lejebolig (1060) - Gammel
Sogn

PU har besluttet at behandle punktet på næste
møde.
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Graverbolig - lejebolig

22 Anlægsarbejder budget 2017
Sag: Anlægsarbejder budget 2017 (1062) -
Ringkøbing Sogn
Ansøgning om frigivelse af anlægsbudgetterne
vedrørende ombygningerne i kapellet, og
ansøgning om tilladelse til igangsætning af
projekterne.

Anlægsarbejder budget 2017

Tegninger ombygning af mandskabsfaciliteter
Tegninger vedrørende ombygning af
mandskabsfaciliteter.

PU har besluttet at videresende tegninger og
billeddokumentation på ombygning af kapellet til
Ribe Stift med henblik på godkendelse.

23 Tilsyn med kirkebøger ved kordegn
Sag: Aftale om kirkebogseftersyn (1043)

Tilsyn med kirkebøger ved kordegn
Stiftet meddeler tilladelse til, at tilsyn af
kirkebøger udføres af kordegn.

Fastsættelse af honorar !

PU har besluttet, at kirkebogsføringen skal
honoreres med 250 kr./timen + kørsel.

24 PU-møder 2017
Sag: PU-møder 2017 (936)

PU-møder 2017
Fastsættelse af mødedatoer i 2017

 4. januar kl. 15.30 - MR kl. 17.00
11. januar kl. 19.00
22. februar kl. 16.30
 6. april kl. 16.30
17. maj kl. 16.00
23. maj kl. 18.00 og kl. 19.00
15. juni kl. 15.30
24. august kl. 15.30
30. august kl. 19.00 Budgetsamråd
31. august kl. 19.00 Budgetsamråd
 6. september kl. 15.30
11. oktober kl. 15.30
 8. november kl. 15.30
29. november kl. 15.30

25 Udkast lejekontakt
Sag: Udkast lejekontakt (1063) - Ringkøbing
Sogn

Udkast lejekontakt
Gennemgang af udkast til lejekontrakt mellem
Ringkøbing Menighedsråd og Ringkøbing
Provsti.

PU godkender lejekontrakten, dog på betingelse af,
at rengøring påhviler udlejer.

26 Regnskab 2015
Sag: Regnskab 2015 (942)

PU har taget stiftets bemærkninger til efterretning
fsv. PUK-regnskabet.
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Sag: Regnskab 2015 (942)

Regnskab 2015
PU´s godkendelse af Stiftets bemærkninger.

Godkendelse af regnskab og protokol 2015
Oversigt over bemærkninger i
revisionsprotokollerne er udleveret på sidste
møde.

fsv. PUK-regnskabet.

PU har modtaget de sidste protokoller, og har
behandlet disse.
Der udarbejdes svar til de respektive menighedsråd
omkring godkendelse af regnskaber,
revisionsprotokollater og menighedsrådenes
behandling af protokollaterne.

27 Spørgsmål til budget 2017
Sag: Budget 2017 (948)

Spørgsmål til budget 2017 Sdr. Lem

Ændringer til budget 2017 Vedersø
Vedersø er beklageligt ved en fejl blevet bedt
om at tilrette budget 2017 fsv. angår honorar til
regnskabsfører.

Bemærk venligst formandens kommentar i
sidste linje !

Skrivelse vedr. budget og honorarer Ulfborg

Svar: Spørgsmål til budget 2017 Sdr. Lem

PU har taget bemærkningerne til efterretning.

PU har besluttet, at de endelige budgetter først
behandles på næste møde.

28 ORIENTERINGSSKRIVELSE MR
Sag: Tilbagemelding fsv etablering af fælles
regnskabskontor (1052)

ORIENTERINGSSKRIVELSE MR
Orienteringsskrivelse udsendt til alle
menighedsråd i provstiet.

Tilbagemelding Stadil MR
Den afgående kasserer og kommende formand
er meget positiv overfor provstiudvalgets
udmelding om fremtidig etablering af fælles
regnskabskontor.

PU tager til efterretning.

29 Ansøgning 5% midler Lem
På lukket dagsorden
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30 Afgørelse - Vemb Kirke - Tagrende og afløb
Sag: Vemb Kirkes våbenhus. (831) - Vemb
Sogn

Afgørelse - Vemb Kirke - Tagrende og afløb
Stiftsøvrigheden godkender det af Knud
Fuusgaards Tegnestue udarbejdede supplerende
dispositionsprojekt af 14. juli 2016 om
opsætning af tagrende og tilhørende nedløb.
Stiftsøvrigheden henstiller, at:
- man er opmærksom på Den kgl.
Bygningsinspektørs anbefaling om, at nedløbet
placeres lidt ude fra hjørnet, og at vandet ledes
ud på terrænet så langt ude fra muren som
muligt.

31 Nyt varmeanlæg har været i brug et år
Sag: Varmeanlæg Husby Kirke. (735) - Husby
Sogn

Nyt varmeanlæg har været i brug et år

32 Afgørelse - Reparation af sokkel og
omlægning af belægning - etape 2
Sag: Renovering af Ulfborg Kirke (964) -
Ulfborg Sogn

Afgørelse - Reparation af sokkel og omlægning
af belægning - etape 2
Stiftsøvrigheden godkender det af Knud
Fuusgaards Tegnestue i samarbejde med NB
Tegnestuen ApS udarbejdede
dispositionsforslag af 10. august 2016 om
reparation af fuger i skråkantsokkel og
omlægning af pigstensbelægning under
følgende forudsætninger:
? Gravearbejdet omkring kirken kræver et
arkæologisk tilsyn af National-museets
kirkearkæologer og der skal senest 5 uger før
gravearbejdet rettes henvendelse til
Nationalmuseet.
? Fugearbejdet med en hydraulisk kalkmørtel
kan ikke foregå i frost og forudsættes derfor
først påbegyndt til foråret.
? Under befæstelsen forudsættes at der etableres
bentonitmembran.

Finansieringen af projektet er ikke godkendt, og
projektet må derfor ikke påbegyndes.

33 Scoping af forslag til Kommuneplan 2017 -
RKSK
Sag: Kommuneplan 2017 - Ringkøbing-Skjern
Kommune (1047)

Scoping af forslag til Kommuneplan 2017 -
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RKSK

34 Tillæg nr. 12 - Område til vindmøller
nordøst for Husby
Sag: Vindmøller ved Husby og Thorsminde -
indkaldelse af forslag og ideer (968) - Husby
Sogn

Tillæg nr. 12 - Område til vindmøller nordøst
for Husby

35 Centerområde mellem Herredsgade,
Torstedvej og Ullsgade i Ulfborg
Sag: Centerområde mellem Herredsgade,
Torstedvej og Ullsgade i Ulfborg (1059) -
Ulfborg Sogn

Centerområde mellem Herredsgade, Torstedvej
og Ullsgade i Ulfborg

36 Tillæg nr. 18 - Centerområde i Ulfborg
Sag: Tillæg nr. 18 - Centerområde i Ulborg
(1054) - Ulfborg Sogn

Tillæg nr. 18 - Centerområde i Ulfborg

37 Adventsstjerne til kirkehus
Sag: Adventsstjerne til kirkehus (1048) -
Rindum Sogn

Adventsstjerne til kirkehus

38 Undervisning til nyvalgte menighedsråd
Sag: Kursustilbud. (686)

Undervisning til nyvalgte menighedsråd

Kursustilbud - Distriktsforeningen
"Kursus-tilbudene" er modtaget fra Skjern
Provsti - det forventes, at MR i Ringkøbing
Provsti har modtaget tilbudene direkte fra
Distriksforeningen.

PU ønsker at komme på mailliste fra
Distriksforeningen.

39 Madum - ikke fuldtalligt
Sag: Ikke fuldtalligt MR (1055) - Madum
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Sogn

Madum - ikke fuldtalligt
Resultatet af menighedsrådsvalget i Madum
sogn:
Til menighedsrådsvalget blev der i Madum
sogn opstillet 1 kandidatliste med 4 kandidater
og 0 stedfortrædere til menighedsrådet. De
pågældende blev valgt ved fredsvalg ved
menighedsrådsvalget den 8. november 2016.

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at
der den 14. marts 2017 på landsplan vil blive
afholdt opfyldningsvalg til de menighedsråd,
der ikke er fuldtallige efter valget, og hvor
biskopperne har besluttet at der skal afholdes
udfyldningsvalg.
Hvis det nyvalgte menighedsråd i Madum sogn
på den baggrund alligevel ønsker et
opfyldningsvalg, skal jeg have skriftlig besked
herom senest fredag, den 15. december 2016.
Har Stiftet ikke hørt fra menighedsrådet ved
fristens udløb, vil biskoppen træffe beslutning
om, at Madum Sogns Menighedsråd i den
følgende valgperiode består af de 4 valgte
medlemmer og præsten.

40 Uflborg - ikke fuldtalligt
Sag: Ikke fuldtalligt MR (1056) - Ulfborg
Sogn

Ulfborg - ikke fuldtalligt
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