
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 4. januar 2017. Kl. 15:30
Mødested: Kirkepladsen 1, Ringkøbing

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden PU godkender dagsordenen.

2 Ordensregelment
Sag: Ordensregelment. (902)

Ordensregelment

PU godkender og underskriver ordensregelmentet.

3 Vejledende honorarsatser
Sag: Vejledende honorarsatser (1066)

Vejledende honorarsatser
Skjern Provsti har vejledende honorarsatser jfr.
vedhæftede.

Redegørelse fra AW Revision

PU har besluttet at indhente eventuelle vejledende
honorarsatser hos Holstebro Provsti.

4 Skrivelse vedr. budget og honorarer Ulfborg
Sag: Budget 2017 (948)

Skrivelse vedr. budget og honorarer Ulfborg

Invitation til møde med Provstiudvalget.
Invitation til møde med de sogne, som tidligere
har benyttet Thorkil Sohn som regnskabsfører.

Gennemgang af budgetter 2017
Gennemgang af budgetter for 2017.

Ad 1) PU har blandt andet på baggrund af
henvendelse fra Ulfborg menighedsråd påny drøftet
vejledende honorarsatser til såvel regnskabsfører
og medlemmer af menighedsrådet.

PU må konstatere, at vejledende honorarsatser til
regnskabsfører ikke kan overholdes af alle
menighedsråd, da det er meget individuelt, hvilke
ydelser menighedsrådene modtager fra
regnskabsføreren.

PU er enige om, og fastholder, at vejledende
honorarer til menighedsrådets valgte formand,
kasserer, kontaktperson og kirkeværge SKAL
overholdes.

PU er endvidere enige om, at de udmeldte
budgetbeløb SKAL overholdes.

Ad 2) I forlængelse af dagens pu-møde afholdes
møde med de sogne, som tidligere har benyttet
Thorkil Sohn som regnskabs-
fører.

Ad 3) PU har besluttet, at der udsendes individuelle
breve til alle menighedsråd indeholdende
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godkendelse af budgetter og præcisering af
honorarene. Enkelte menighedsråd tilskrives
omkring tilretning af budgettet.

5 Byggeregnskab Haurvig
Sag: Haurvig Kirke (767) - Haurvig Sogn

Byggeregnskab Haurvig

Udsættes til næste møde.

6 Tilsagn fra AP Møller Fonden forlænget.
Sag: Kirkeklokke i Sdr. Lem Kirke (981) -
Sønder Lem Sogn

Tilsagn fra AP Møller Fonden forlænget.
AP Møller Fonden har forlænget tilsagn om
fondsmidler i op til 12 måneder.
(gældende fra 1.12.2016)

NYT samlet overslag
MR fremsender nyt samlet overslag på
projektet indeholdende flere tilkøb - til samlet
842.250 kr.
Hertil kommer udgifter til ingeniør, murer og
el-installatør, der alle har opgaver i forhold til
projektet. Udgifter anslås til ??

Ad 1) Til orientering.
Ad 2) PU har besluttet at kontakte menighedsrådet.
MR skal indsende overslag over merudgifter til
ingeniør, murer og el-installatør, jfr. nyt projekt.
MR bedes samtidig fremkomme med opgørelse
over, hvilke udgifter MR allerede har afholdt til
projektet, og som ligeledes kommer ud over
projektets pris på 842.250 kr.

7 Ansøgning om 5% midler.
Sag: Ringkøbing Kirkes hvælvinger (698) -
Ringkøbing Sogn

Ansøgning om 5% midler.
Ansøgning om dækning af resthonorar til
Nationalmuseet efter udbedring af kalkmaleri.
PU har tidligere bevilget og udbetalt 52.000 kr.
Resthonoraret udgør 6.126,29 kr.

MR orienterer - Istandsættelse af kalkmaleri.

Hans-Ole Jessen og Lone Hvejsel deltager ikke i
behandlingen af dette punkt.

PU har behandlet og bevilget udbetaling af 5%
midler med 6.126,29 kr.
Udgiften er dokumenteret, regningen attesteret, og
beløbet vil snarest blive overført til
menighedsrådets konto.

8 Graverbolig - lejebolig
Sag: Graverbolig - lejebolig (1060) - Gammel
Sogn
Menighedsrådet bør svare på om:
1) Får MR fastsat markedslejen ? eller
2) Ændres boligen til lejetjenestebolig ?

Graverbolig - lejebolig

PU har gennemgået notat - udarbejdet af Ribe Stift
- og besluttet at rette spørgsmålene til MR.

9 Revideret lejekontrakt
Sag: Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing (714) -
Ringkøbing Sogn

Hans-Ole Jessen og Lone Hvejsel deltager ikke i
behandlingen af dette punkt.

Ad 1) PU har gennemgået og underskrevet
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Revideret lejekontrakt
Lejekontrakt til gennemgang og godkendelse.

Udb.frigivne kapitaler - 500.000,- kr. salgssum

Udskydelse af afdrag på stiftslån.
Ifølge aftale med Hans-Ole Jessen fra
Ringkøbing MR, skal afdraget pr. 30/6-2017
sættes i bero, således af der kun afdrages 1 gang
i 2017, nemlig den 31/12-2017 med 150.000,-
kr.

Afdraget pr. 3/12-2016 betales senest den 1/2-
2017.

Ad 1) PU har gennemgået og underskrevet
lejekontrakten.
Ad 2) Til orientering
Ad 3) Til orientering

10 Henvendelse fra MR
Sag: Godkendelse af nye kirkegårdsvedtægter
(1028) - Ulfborg Sogn

Henvendelse fra MR

Provstiudvalgets kompetence -
kirkegårdsvedtægter

Udsættes til næste møde.

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

Kirkegårdsvedtægt Lem

Udsættes til næste møde.

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

Kirkegårdsvedtægt Velling
MR har indsendt tilrettede vedtægter til
godkendelse.

Udsættes til næste møde.

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

Ansøgning om 5% midler.
Vedrørende udgifter ved lørdagsbegravelser i 2.
halvår 2016.

Hans-Ole Jessen og Lone Hvejsel deltager ikke i
behandlingen af dette punkt.

PU har behandlet og bevilget udbetaling af 5%
midler med 5.371,18 kr.
Udgiften er dokumenteret, opgørelsen attesteret, og
beløbet vil snarest blive overført til
menighedsrådets konto.
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14 Ansøgning om 5% midler
Sag: Skimmelsvamp i præstebolig (987) -
Velling Sogn

Ansøgning om 5% midler
Udbedring af skimmelsvampeangreb har været
langt mere omfattende end først antaget, og
udgifterne hertil er 40.117,99 kr. højere end
budgetteret.
MR ansøger om dækning af merudgiften af 5%
midler.

Faktura: PRO Industri & Skadeservice
PU har den 24.8.2016 bevilget op til 22.250 kr.
af 5% midler til udbedring af
skimmelsvampeangreb.
Der er foretaget ekstra-arbejde i forbindelse
med nedtagning af flamingo på vægge - 8
timer, og MR ansøger om dækning af
merudgiften på 3.650 kr. eller ialt  25.900 kr.

Ad 1) PU har behandlet og bevilget udbetaling af
5% midler med 40.117,99 kr.
Ad 2) PU har behandlet og bevilget udbetaling af
5% midler med 25.900 kr.
Udgifterne er dokumenteret, regningerne attesteret,
og beløbene vil snarest blive overført til
menighedsrådets konto.

15 Invitation til orienteringsmøde den 11.
januar 2017.
Sag: Valg til menighedsrådet 2016 (1016)

Invitation til orienteringsmøde den 11. januar
2017.
Invitation til orienteringsmøde den 11. januar
2017 - for alle medlemmer, nye som tidligere.

Orienteringsmøde på Ribe Stift.
Til orientering:
Ribe Stift har inviteret menighedsrådene til
orienteringsmøde i Ribe Stift, den 8. marts
2017.

PU tager til efterretning.
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16 Kontrakt provstirevision - med bilag
Sag: Provstirevision (1065)
Gennemgang af kontrakt ønskes udsat til næste
møde.
Bilagene kan ses under sags.nr.

Ønsker PU at afholde møde med provstirevisor
- og i givet fald, hvornår ?

Kontrakt provstirevision - med bilag

17 Afgørelse - Ny graverbygning
Sag: Projekt om-/tilbygning af
graverfaciliteter, herunder offentligt toilet og
kølerfacilitet til kapel. (800) - Staby Sogn

Afgørelse - Ny graverbygning
Stiftsøvrigheden godkender det af arkitekt
Birch & Svenningsen A/S arkitekt
M.A.A. udarbejdede og reviderede projekt
dateret 13. september 2016.
Det er en betingelse for godkendelsen, at
bøgepurret øst for bygningen forlænges i sydlig
retning hen til den sydlige sti, således at indkig
sløres, at bærmispel vælges i sorten Amelancier
canadensis og at der plantes minimum 5 træer,
gerne med en mere tilfældig indbyrdes afstand.

18 Orientering fra Stiftet.
Sag: Installering af automatisk dørlukning
(og ringning) (955) - Stadil Sogn

Orientering fra Stiftet.

19 Regning - Sikring af altertavle, krucifix,
prædikestol
Sag: Kirkerestaurering Højmark Kirke (690) -
Sønder Lem Sogn

Regning - Sikring af altertavle, krucifix,
prædikestol
Modtaget attesteret regning vedrørende sikring
af altertavle, krucifix og prædikestol.
Beløbet er lavere end det tidligere bevilgede og
derfor er beløbet udbetalt til menighedsrådet.

20 Henvendelse fra Fredningsnævnet
Sag: Tim Kirkevej 17, 6980 Tim (1068) - Tim
Sogn
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Henvendelse fra Fredningsnævnet

Bilag fra Fredningsnævnet

21 Meddelelse om ny plan i PlansystemDK:
Område til offentligt formål - Staby
Efterskole
Sag: Område til offentligt formål - Staby
Efterskole (1069) - Staby Sogn

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK:
Område til offentligt formål - Staby Efterskole

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg
nr. 20 - Område til offentlige formål, Staby
Efterskole
Staby Efterskole ønsker at udvide sine
aktiviteter. Skolens arealer har hidtil været
inde-
holdt i Kommuneplanens rammeområde
34.O.03. I Kommuneplan 2013 er
rammeområde
34.O.03 udlagt til offentlig formål. Med henblik
på lokalplanlægning for hele skolens område
ønskes rammeområdet udvidet til at dække hele
skolens areal inklusiv et tidligere
jordbrugsareal, der er tilkøbt af skolen til
udvidelse af dennes udendørs faciliteter. På sigt
ønskes desuden mulighed for at øge skolens
bygningsmasse. Dette vil kræve en højere
bebyggelsesprocent end den der er fastlagt i de
hidtidige rammebestemmelser i kommune-
planen for 34.O.03.
Det eksisterende jordbrugsareal er i
Kommuneplan 2013 udlagt som særlig
værdifuldt landbrugsområde jf. Planlovens
§11a punkt 10. I særligt værdifulde
landbrugsområder
skal der, ifølge kommuneplanens retningslinier,
udvises særlig tilbageholdenhed med at
inddrage arealer til ikke landbrugsmæssige
formål. Holstebro Kommune vurderer, at det
areal, der med denne planlægning tages ud af
landbrugsmæssig drift har et, for egnen, mindre
væsentlig omfang.
Med Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013
ønskes således en udvidelse af rammeområde
34.O.03 til at omfatte et mod øst tilgrænsende
jordbrugsområde. Derudover ønskes
bebyggelsesprocenten hævet fra 10 til 20, for at
sikre den fortsatte udvikling af skolens
aktiviteter. Desuden ønskes en bestemmelse for
parkering, der harmonerer med
områdets anvendelse til skole.
Sideløbende med kommuneplantillægget
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udarbejdes og behandles Lokalplan nr. 1128 for
et område til offentligt formål - Staby
Efterskole. Denne lokaplan udarbejdes for hele
kommuneplanens udvidede rammeområde
34.O.03.

22 Opsamling på temadrøftelse ml. stiftsråd og
provstiudvalg
Sag: Ribe Stift - diverse (856)

Opsamling på temadrøftelse ml. stiftsråd og
provstiudvalg
 Opsamling på temadrøftelse ml. stiftsråd og
provstiudvalg 3.11.16

23 Madum Menighedsråd - valgperioden 2016-
2020
Sag: Ikke fuldtalligt MR (1055) - Madum
Sogn

Madum Menighedsråd - valgperioden 2016-
2020
Menighedsrådet har ikke ønsket at afholde
udfyldningsvalg.
Afgørelse: Madum Menighedsrådet dannes af
de 4 valgte medlemmer og præsten.
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