
Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

31.10.2019 - d. 31-10-2019 kl. 16:20 til 18:00

Deltagere: Torben Johnsen Høj, Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Lone Anette
Hvejsel

Afbud fra Inge-Dorthe Kaasgaard. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen

 

Provstiudvalget godkender dagsordenen. 

2 - Godkendelse af referater fra sidste møde.

 

Provstiudvalget godkender og underskriver
referaterne. 

3 - Torsted - maling af vinduer i præstegården

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om brug af overskydende
anlægsmidler fra projekt udvendig malerarbejder
ved præstegården.
Til projektet er der i budget 2019 bevilget 25.000 kr.
og udgiften hertil andrager 11.895 kr. Der er således
13.105 kr. i overskud.
Menighedsrådet ønsker mindre trægaragebygning
afrenses og malet i 2020. Maleren har givet et
mundtligt tilbud på 7.500 kr + moms eller i alt 9.375
kr.
 
Vagn Gravesen og Inge-Dorthe Kaasgaard deltager
ikke i behandlingen af dette punkt.

Sager:
Ansøgning - konvertering anlægsmidler - Torsted MR
- Ringkøbing Provsti (2019 - 32986)

Bilag:
Byggeregnskab, Torsted præstebolig -
byggeregnskab vinduesmaling mv. 30092019

Provstiudvalget godkender menighedsrådets
ansøgning om brug af overskydende anlægsmidler i
henhold til indhentet tilbud 7.500 kr. + moms. 

4 - Lem - teleslynge anlæg Provstiudvalget har bevilget udbetaling af 5% midler



Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om 5% midler til
reparation/udskiftning af teleslynge anlægget.
 
Menighedsrådet har igennem længere tid oplevet
periodiske fejl på teleslynge anlægget i kirken.
 
Menighedsrådet har indhentet to tilbud:
- tilbud 1:
*reparation af eksisterende anlæg 10.000 kr. incl.
moms
*udskiftning af anlæg 51.868,75 kr. incl. moms
 
- tilbud 2:
*udskiftning af anlæg 29.500 kr. incl. moms.
 
 

Sager:
Ansøgning - 5% midler - Lem - lydanlæg (2019 -
31194)
Ansøgning - 5% midler - Lem - lydanlæg (2019 -
31194)

Bilag:
Tilbud lyd i kirken.pdf, Tilbud lyd i kirken, ATT00001,
Teleslynge i Lem kirke

op til 29.500 kr. incl. moms til udskiftning af
højttaler-anlæg.
Beløbet kan udbetales mod dokumentation for
afholdt udgift ved fremsendelse af attesteret
regning. Regningen imødeses - om muligt - indsendt
inden udgangen af 2019.

5 - Rindum - Synsprotokoller 2019

Til behandling: 
Gennemgang af synsprotokol.

Sager:
Rindum - syn - udskrifter (2018 - 14573)

Bilag:
Synsprotokoller fra Rindum, Synsprotokoller Rindum
den 19.6.19

Provstiudvalget godkender med forbehold for
budgetmæssig dækning. 

6 - Ulfborg - spørgsmål vedr. Forsikringsenheden

Til behandling:
Ulfborg menighedsråd spørger til sagsgangen i
forbindelse med forsikringssager.
 

Sager:
Diverse - menighedsråd - Ringkøbing PU (2019 -
14877)

Provstiudvalget har drøftet henvendelsen og
besluttet, at de vil afvente
orienteringen/behandlingen af sagerne til sagerne er
afsluttet, medmindre det vurderes, at der er særlige
forhold/omstændigheder i den enkelte sag.



Bilag:
Forsikringsenheden -

7 - Ulfborg - ansøgning om 5%-midler til indkøbt
Miljøskab til Ulfborg Kirkegård.

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om 5% midler til
indkøbt/monteret miljøskab på Ulfborg kirkegård.
Den samlede udgift hertil er 16.598,50 kr.  
 
Den 21. februar 2019 har Beredsskabet besigtiget
Ulfborg kirkegård, hvilket den 27. februar 2019 har
ført til et pålæg omkring opbevaring af
diesel/benzin.
 
Menighedsrådet har arbejdet med forskellige
løsninger, men har valgt indkøb/montering af
miljøskab jfr. fakturaer af 24.04. og 08.07.2019.

Sager:
Ansøgning - 5% midler - Ulfborg MR - miljøskab
(2019 - 33140)

Bilag:
Ansøgning om 5%-midler til indkøbt Miljøskab til
Ulfborg Kirkegård., Cogetil miljøskab faktura, Murer -
miljøskab Ulfborg.

Provstiudvalget har bevilget udbetaling af 5% midler
med 16.572,50 kr., jfr. regninger, - herfra skal
fradrages moms med xx, eller ialt  xx kr.
Udgiften er dokumenteret og delvis attesteret.
Regningen fra mureren skal attesteres og
fremsendes til provstiet. 

8 - Ulfborg - ansøgning om 5% midler -
graffitihærværk

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om 5% midler til dækning
af selvrisiko, 15.000 kr., i forbindelse med graffiti-
hærværk på facademure og ligportal.
 
Menighedsrådet ansøger ligeledes om 5% midler til
delvis dækning af honorar til NB Tegnestuen med
2.107,65 kr.
NB Tegnestuen har bistået med kontakt til
Nationalmuseet og tilsyn med fjernelse af graffitien.

Sager:
Ansøgning - 5% midler - Ulfborg MR - selvrisiko (2019
- 33148)

Bilag:
Intet emne, Hærværk Ulfbor Kirke (billede), Hærværk
UIlfborg Kirke 2, Hærværk Ulfborg Kirke 3, 190299 -

Provstiudvalget har bevilget udbetaling af 5% midler
med 17.105,65 kr. 
Udgiften er dokumenteret og attesteret.



Afgørelse m. udbetaling (1), Honorar NB-tegnestuen

9 - Ringkøbing - udskiftning fordamper kølerum
kapel

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om 5% midler til
udskiftning af fordamper på kølerummet i
Ringkøbing kapel.
Udgiften hertil er anslået til 16.000 kr. incl. moms.
 
Hans-Ole Jessen og Lone Hvejsel deltager ikke i
behandlingen af dette punkt.

Sager:
Ansøgning - 5% midler - Ringkøbing Kapel -
udskiftning fordamper (2019 - 32940)

Bilag:
Ringkøbing Kapel - udskiftning fordamper,
Ringkøbing Kapel - udskiftning fordamper

Provstiudvalget har bevilget udbetaling af 5% midler
op til 16.000 kr. incl. moms til udskiftning af
fordamper på kølerummet i Ringkøbing Kapel.
Beløbet kan udbetales mod dokumentation for
afholdt udgift ved fremsendelse af attesteret
regning. Regningen imødeses - om muligt - indsendt
inden udgangen af 2019.
 

10 - Velling - ansøgning om konvertering af
anlægsmidler

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om brug af overskydende
anlægsmidler fra projekterne kalkning af kirke,
rottesikring og afmosning af stråtag.
Til projekterne er der i budget 2019 bevilget 113.000
kr. og udgifterne hertil andrager 78.987,50 kr. Der er
således 34.012,50 kr. i overskud.
 
Menighedsrådet ønsker røgalarm installeret i
præsteboligen, jfr. indhentet tilbud 11.500 kr. og køb
af ny bærbar pc til præsten til ca. 9.000 kr.
 
Menighedsrådet ansøger ligeledes om, at
overskridelse på projekt isætning af nye døre i
præsteboligen, 8.547,50 kr., kan dækkes af
overskydende anlægsmidler.
 
 

Sager:
Velling - tjenesteboliger - fugning af sokkel på
præstegården (2018 - 35227)
Velling - tjenesteboliger - fugning af sokkel på
præstegården (2018 - 35227)

Bilag:

Provstiudvalget godkender menighedsrådets
ansøgning om brug af overskydende anlægsmidler
til:
 
- installation af røgalarmer i præsteboligen i henhold
til indhentet tilbud 11.500 kr.
- dækning af merforbrug ved udskiftning af døre i
præsteboligen, 8.547,50 kr.
 
Provstiudvalget har noteret sig, at montering af
dørene i præsteboligen er foretaget af Tana Byg,
som drives af kassererens ægtefælle og går
selvfølgelig ud fra, at kassereren ikke har medvirket
til beslutningen om, at arbejdet skulle udføres af
Tana Byg.
 
Provstiudvalget kan ikke imødekomme
menighedsrådets ønske om anvendelse af
overskydende anlægsmidler til indkøb af bærbar pc
til præsten, idet der er tale om en driftsudgift. 
 
Overskydende anlægsmidler udgør herefter 13.965
kr., hvilket beløb kan søges overført til nyt/andet
anlægsprojekt - ellers vil beløbet blive modregnet i
budget 2021.
 



Velling Kirke - punkt til provstiudvalgsmøde
31.10.2019, 2019 Ansøgning om overføsel bilag til
dagsorden, SV Velling Kirke - punkt til
provstiudvalgsmøde 31.10.2019, Beslutningsreferat-
24102019

11 - Ringkøbing - ansøgning om igangsætning af
projekter

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om lov til igangsætning af
projekterne, opsætning af alarm i Ringkøbing kapel
m.m. og udbedring af fugtskade i præstebolig. Der er
bevilget anlægsmidler til projekterne i budget 2020,
men menighedsrådet oplyser, at de har likviditet til
at afholde udgifterne i 2019.
 
Hans-Ole Jessen og Lone Hvejsel deltager ikke i
behandlingen af dette punkt.
 

Sager:
Byggesager - igangsætning af projekter - Ringkøbing
(2019 - 33064)

Bilag:
Ringkøbing Kirke - bevillinger

Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet må
igangsætte projekterne, opsætning af alarm i
Ringkøbing kapel m.m. og udbedring af fugtskade i
præstebolig, hvortil der er bevilget anlægsmidler i
budget 2020.
Det skal dog fremgå af regnskabet for 2019, hvis
udgiften afholdes i 2019.

12 - Bemærkninger - Regnskaber for 2018

Til behandling:
Gennemgang af regnskaber for 2018 og
revisionsprotokoller.
 

Sager:
Ringkøbing PU - kirkelige kasser - regnskab 2018
(2018 - 27400)
Ringkøbing PU - kirkelige kasser - regnskab 2018
(2018 - 27400)

Bilag:
Bilag samleoversigt protokolbemærkninger for 2018,
Ringkøbing Provsti - Bilag samleoversigt
protokolbemærkninger for 2018, Bemærkninger -
Regnskaber for 2018, Bemærkninger - Regnskaber
for 2018

Provstiudvalget har gennemgået protokollaterne for
menighedsrådenes regnskaber for 2018. 

13 - Negative renter på erhvervsindlån Ringkjøbing
Landbobank

Provstiudvalget har besluttet, at kontiene ændres til
93-dages konti.



Til behandling: 
Skal kontiene i Ringkjøbing Landbobank (5% midler)
ændre kontotype?

Sager:
Negative renter på erhvervsindlån Ringkjøbing
Landbobank (2019 - 33175)

Bilag:
Negative renter på erhvervsindlån Ringkjøbing
Landbobank, Negative renter på erhvervsindlån RL

14 - Nyt formandsmøde

Til behandling: 
Skal det aftalte formandsmøde afholdes?

Sager:
Møder - Ringkøbing PU - formandsmøder (2019 -
5256)

Bilag:
Aktdokument

Provstiudvalget har besluttet, grundet
provstesituationen, at udsætte mødet. 
Menighedsrådene orienteres herom.

15 - Indbydelse til det 2. fællesmøde for
provstiudvalg i Ribe Stift 21. november 2019

Til behandling: 
Hvem har mulighed for at deltage?

Sager:
Arbejdsgruppe - Provstiernes fremtid - Provstierne i
Ribe Stift (2019 - 29420)

Bilag:
Indbydelse til det 2. fællesmøde for provstiudvalg i
Ribe Stift 21. november 2019, Indbydelse til
fællesmøde for PU i Ribe Stift November 2019, Ribe
stifts provstier 09.09.2019 - dias Erling Andersen

Deltagelse af Torben, Hans-Ole, Vagn og Sanne.

16 - Sdr. Nissum - ansøgning om brug af
overskydende anlægsmidler

Til behandling: 
Menighedsrådet ansøger om brug af overskydende
anlægsmidler fra projekt offerpuds i kirken.
Til projektet er der i budget 2019 bevilget 132.000 kr.
og udgifterne hertil andrager 9.015,10 kr. Der er
således 122.984,90 kr. i overskud.

Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets
ønsker om konvertering af anlægsmidler, og
anmoder om, med hjælp fra regnskabsføreren, en
opgørelse/oversigt på overskydende anlægsmidler
fra projekterne, som menighedsrådet har modtaget
anlægsmidler til de seneste 5 år (omlægning af
kirkegård igangsættes i 2014)
 
I den forbindelse anmodes menighedsrådet om at



 
Menighedsrådet ønsker værkstedsdøren udskiftet og
har indhentet ét tilbud på 9.500 kr. + moms eller i alt
11.875 kr.
 
Menighedsrådet ansøger ligeledes om, at udgift til
udskiftning af cirkulationspumpe på varmeanlægget
i Thorsminde kirke 13.530,50kr.,evt. kan dækkes af
overskydende anlægsmidler. Udskiftningen af
cirkulationspumpen har fundet sted.
 
Anette Lillevang deltager ikke i behandlingen af
dette punkt.
 
 
 

Sager:
Ansøgning - konvertering af anlægsmidler - Sdr.
Nissum (2019 - 33421)
Ansøgning - konvertering af anlægsmidler - Sdr.
Nissum (2019 - 33421)
Ansøgning - konvertering af anlægsmidler - Sdr.
Nissum (2019 - 33421)

Bilag:
Brug af anlægsmidler til andet formål, Sdr. Nissum,
SN - spec. anlæg 2017, SN - spec. anlæg 2018, SN -
spec. anlæg 2019, Sdr. Nissum, Offerpuds Hans
Hansen, Vittrup

søge overskridelse på projekt maling af stole m/
5.892,85 kr., overskridelse på projekt reparation af
stakit  m/16.622,94 kr. dækket af overskydende
anlægsmidler og omkonvertering af
anlægsmidler, 14.000 kr. (svarende til moms af
tidligere bevilgede beløb, 56.000 kr.) fra offerkalk til
varmeprojekt. 
 
Provstiudvalget godkender menighedsrådets
ansøgning om brug af overskydende
anlægsmidler til:
 
- Udskiftning af værkstedsdør i henhold til indhentet
tilbud 9.500 kr. + moms 2.375 kr. eller i alt 11.875 kr.
(der kan afløftes delvis moms)
- Udskiftning af cirkulationspumpe i henhold til
regning 13.530,50 kr.
 
Provstiudvalget godkender ligeledes, at
menighedsrådet - vedrørende kapellet i Sdr. Nissum -
kontakter mureren og beder ham om at
beskrive problemet/arbejdets omfang
og fremkomme med et prisoverslag på arbejdet.
Beskrivelse og prisoverslag ønskes indsendt til
provstiudvalget for videre behandling. 

17 - Gl. Sogn og Ny Sogn MR - Sammenlægning af
Menighedsråd

Til orientering: 

Sager:
Ansøgning - sammnelægning af menighedsråd - Gl.
Sogn og Ny Sogn (2019 - 29213)

Bilag:
Sammenlægning af Menighedsråd

 

18 - Staby Sogns Menighedsråd, afgørelse af
ansøgning om renovering af Staby Kirkes skibs
blytag

Til orientering: 
Afslag: Stiftsøvrigheden kan ikke godkende det af
Linjen Arkitekter udarbejdede projekt af 30. juli
2019.

 



 
Stiftsøvrigheden anbefaler, at menighedsrådet lader
Linjen Arkitekter vurdere, om rådangrebet har
udviklet sig i sådan en grad, at en udbedring skal
foretages nu. I bekræftende fald bedes
menighedsrådet indsende en ny ansøgning.
 

 

Sager:
Staby - kirker - råd i skibets tag (2018 - 8920)

Bilag:
Aktdokument, Til Staby Sogns Menighedsråd,
afgørelse af ansøgning om renovering af Staby Kirkes
skibs blytag, Staby, 190828 Staby Kirke, blytag

19 - Staby Sogns Menighedsråd, afgørelse af
ansøgning om tilladelse til at fjerne hængselsstabler
i Staby Kirke

Til orientering: 
Stiftsøvrigheden godkender det af Husby
Murerforretning v/ Hans E. Hansen udarbejdede
tilbud med beskrivelse af 8. juli 2019.
Godkendelsen er betinget af opfyldelsen af følgende
krav
- En konservator fra Nationalmuseet skal som følge
af eksistensen af kalkmalerier og runeindskrifter
omkring kapeldøren være tilstede, når
hængselsstablerne fjernes og de deraf følgende
revnedannelser udbedres.
- Førnævnte konservator skal besigtige de to
hængselsstabler i vest, før de fjernes.
- Konstaterer konservatoren, at de to
hængselsstabler i vest er bevaringsværdige, må de
ikke blive fjernet.
 

Sager:
Ansøgning - Overskydende anlægsmidler - Staby
(2019 - 16094)

Bilag:
Aktdokument, Til Staby Sogns Menighedsråd,
afgørelse af ansøgning om tilladelse til at fjerne
hængselsstabler i Staby Kirke, Staby.fjernelse af
hængselsstabler.suppl., 190722 Staby Kirke, fjernelse
af hængsler

 



20 - Sdr. Nissum - anmodning om udtalelse om
forslag til kommuneplanstrategi

Til orientering: 
Forslag til kommuneplanstrategi sendt til udtalelse
hos den kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet.

Sager:
Plansag - Holstebro Kommune - Forslag til
kommuneplanstrategi (2019 - 29355)

Bilag:
Aktdokument, Til Den Kgl. Bygningsinspektør,
Ringkøbing Provsti, Sønder Nissum Sogns
Menighedsråd, Husby Sogns Menighedsråd,
anmodning om udtalelse om forslag til
kommuneplanstrategi

 

21 - Sdr. Nissum - udtalelse om etablering af cykelsti
ved kirken

Til orientering:
Stiftsøvrigheden vil hermed fremkomme med sin
udtalelse om etableringen af cykelstien, idet
udtalelsen udelukkende vedrører den del af
cykelstien, der ligger i umiddelbar nærhed af Sønder
Nissum Kirke.
Konklusion:
Stiftsøvrigheden bifalder principielt tiltag, der
medfører bedre og herunder ikke mindst mere sikre
betingelser for bløde trafikanter.
Dog kan Stiftsøvrigheden ikke tilslutte sig
nærværende plan for cykelstien i sin nuværende
form.
 

Sager:
Plansag - etablering af ny cykelsti langs Klitvej og
indgreb i dige - Sdr. Nissum - Ringkøbing Provsti
(2019 - 23845)

Bilag:
Aktdokument, Til Holstebro Kommune, udtalelse om
etablering af cykelsti ved Sønder Nissum Kirke,
Cykelsti Husby-Bjerghuse ved Sdr. Nissum kirke
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Torben Johnsen Høj (Ringkøbing
Provstiudvalg)

Anette Lillevang

Hans-Ole Jessen Vagn Vestergaard Gravesen

Lone Anette Hvejsel (Ringkøbing Provsti)
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