
Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

04.03.2020 - d. 04-03-2020 kl. 16:00 til 18:15

Deltagere: Torben Johnsen Høj, Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe
Kaasgaard, Lilian Tyrsted

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen.

 

Provstiudvalget godkender dagsordenen. 

2 - Afholdelse af møde med provstirevisorerne og
provstiudvalgsmedlemmerne

 

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

Bilag:
Ringkøbing Provsti - Bilag samleoversigt
protokolbemærkninger for 2018

Provstiudvalget har drøftet påtegninger i regnskaber
for 2018 og fokuspunkter for regnskab 2019.  

3 - Godkendelse af referat fra seneste møder.

 

Provstiudvalget godkender og underskriver
referaterne fra seneste møder. 

4 - Sdr. Lem - Kirkegårdsvedtægter

Til behandling: 
Godkendelse af kirkegårdsvedtægter og ansøgning
om anlæggelse af urnegravsteder.

Sager:
Vedtægt - Sdr. Lem - Ringkøbing Provsti -
kirkegården (2020 - 7332)
Vedtægt - Sdr. Lem - Ringkøbing Provsti -
kirkegården (2020 - 7332)

Bilag:

1) Provstiudvalget har
gennemgået kirkegårdsvedtægterne, indsendt den
20.08.2018, og anbefaler, at menighedsrådet under
pkt. 29 anfører:
 
Medlemmer af folkekirken skal ikke betale for
nedsættelse af urne på fredage efter kl. 12.00 og på
lørdage.
Ikke medlemmer af folkekirken skal betale den pris,
der svarer til den faktiske udgift - her beregnes 3
timer til den i takstbladet oplyste timeløn, og der
opkræves det dobbelte på fredage efter kl. 12.00 og
på lørdage. 



Tillæg til kirkegårdsregulering, Tillæg til
kirkegårdsregulering til provsti, Anlæg af
urnegravsteder, Vedtægt for kirkegård Sdr. Lem 2017
okt rev efter provsti udt.

 
Kirkegårdsvedtægterne ønskes fremsendt til
provstiudvalgets godkendelse og underskrift.
 
2) Provstiudvalget godkender menighedsrådets
ønske om at inddrage de skitserede gravsteder til
urnegravsteder.

5 - Gørding-Vemb-Bur - Kirkegårdsvedtægter

Til behandling: 
Godkendelse af kirkegårdsvedtægter.

Sager:
Vedtægt - Gørding-Vemb-Bur, Ringkøbing Provsti,
kirkegården (2020 - 4629)

Bilag:
Kirkegårdsvedtægter for Gørding Bur Vemb
pastorater, Kirkegårdsvedtægter

1) Provstiudvalget har
gennemgået kirkegårdsvedtægterne, indsendt den
08.1.2018, og anbefaler, at menighedsrådet under:
 
§ 16 stk. 5 bliver til stk. 6 osv.
§ 16 stk. 5 anfører, Det påhviler gravstedsindehaver
at sikre, at gravminder ikke kan rokke eller vippe.
Gravminder og gravsten placeret på sokkel skal være
forsvarligt forankrede til soklen med beslag eller
lignende udført i metal. Der må ikke benyttes lim
eller lignende til sikring af gravminder og gravsten
placeret på sokkel.
§ 25, (Provstiudvalget ønsker ensartede størrelser på
provstiets gravsteder), og derfor skal et urnegravsted
være (minimum) 1,1 x 1,1 m. Graven skal være så
dyb,at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.(I må
gerne anføre at arealkravet gælder ved
nyanlæggelser).  Stk 2 og 3 er ok.
§29, Begravelser og urnenedsættelser på
kirkegården kan normalt finde sted på alle
hverdage/alle dage, dog ikke mandage, 1. juledag, 1.
påskedag samt 1. pinsedag. Urnenedsættelse sker
efter aftale med graveren.  Stk. 2 Medlemmer af
folkekirken skal ikke betale for nedsættelse af urne
på fredage efter kl. 12.00 og på lørdage. Ikke
medlemmer af folkekirken skal betale den pris, der
svarer til den faktiske udgift - her beregnes 3 timer til
den i takstbladet oplyste timeløn, og der opkræves
det dobbelte på fredage efter kl. 12.00 og på
lørdage.
§30 stk. 1, kirkegården er åben hele døgnet.
 
Kirkegårdsvedtægterne ønskes fremsendte til
provstiudvalgets godkendelse og underskrift.
 
 

6 - Staby - Kirkegårdsvedtæger

Til behandling: 
Godkendelse af kirkegårdsvedtægter.

Sager:
Vedtægter - Staby - Ringkøbing Provsti - kirkegården

Provstiudvalget har
gennemgået kirkegårdsvedtægterne, indsendt den
26.04.2019, og anbefaler ordlyden i §29 således:
 
Ikke medlemmer af folkekirken skal betale den pris,
der svarer til den faktiske udgift - her beregnes 3
timer til den i takstbladet oplyste timeløn, og der



(2020 - 4682)

Bilag:
Staby Kirkegårds vedtægt 2019

opkræves det dobbelte på fredage efter kl. 12.00 og
på lørdage. 
 
Kirkegårdsvedtægterne ønskes fremsendt til
provstiudvalgets godkendelse og underskrift.

7 - Fra flytteguiden - Opfølgning på samtale

Til behandling: 
Ønsker Ringkøbing Provsti at tegne annonce på
Flytteguiden, jfr. vedhæftede?

Sager:
Diverse - borgerhenvendelser m.v. - Ringkøbing PU
(2019 - 14880)

Bilag:
VS Opfølgning på samtale

Provstiudvalget har behandlet henvendelsen og
ønsker ikke at tegne annonce. 

8 - Rindum - principgodkendelse, Rindum Kirke

Til behandling: 
Ribe Stift har meddelt Rindum MR
principgodkendelse af det af Linjen A/S udarbejdede
projekt af 13.12.2019 om indvendig og udvendig
istandsættelse hhv. projekt af 16.12.2019 om nyt
blytag på tårnet, og udbedt sig menighedsrådets
udtalelse.
Udtalelse af 21.2.2020 vedlægges.

Sager:
Byggesag - kirkerenovering - Rindum (2019 - 19681)
Byggesag - kirkerenovering - Rindum (2019 - 19681)

Bilag:
Rindum kirke varmepumpe mm, Rindum, SV Til
Nationalmuseet og Den Kgl. Bygningsinspektør,
anmodning om udtalelse. Rindum Kirke,
supplerende oplysninger. (STPR F2 738514), 191218
Rindum Kirke, udvendig og indvendig istandsættelse,
Til Rindum Sogns Menighedsråd, principgodkendelse
af projektbeskrivelse, Rindum kirke - forslag til
indvendig istandsættelse - svarskrivelse til Ribe Stift.,
2295_Ribe Stift 2020-02-21, Rindum_graph_april
2019 - februar 2020, Rindum_Kirke_AE-1-01 - PLAN,
Rindum_Kirke_AN-1-01 - PLAN

Provstiudvalget videresender udtalelse af 21.2.2020
til Ribe Stift med anbefaling. 

9 - No - Ansøgning om 5% midler.

Til behandling: 
MR ansøger om 5% midler til køb af varmelampe til

Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets
ansøgning og har besluttet ikke at imødekomme
ansøgningen. 
Udgiften skal afholdes over driften.



orglet iht. indhentede tilbud på hhv. 5.700 og 6.650
kr. incl. moms.

Sager:
Konsulentrunde - forår 2019 - No Kirke - fugt på
vægge indvendigt i lysninger (2019 - 11924)

Bilag:
5 % midler, Bilag

10 - Gl. Sogn - godkendelse af projekt

Til orientering: 
Stiftsøvrigheden godkender det af arkitektfirmaet
NB Tegnestuen ApS udarbejdede projekt af 19.
december 2019 med følgende betingelser (skal
opfyldelse) og bemærkninger (bør overvejes):
 
Betingelser for godkendelsen:
·         Ankerforskuddene må ikke blive malet.
·         Terrænet skal have et godt fald fra kirken
uanset, om man genlægger pikstensbelægningen
eller sår græs.
·         Bomhullernes placering skal efter tilmuringen
stadig kunne aflæses.
·         De konstruktive arbejder skal udføres i henhold
til ingeniørens anbefalinger, herunder også
vindafstivning af tagkonstruktionen over skibet.
·         Så lidt som muligt af det oprindelige materiale
skal udskiftes.
·         Arbejderne skal projekteres og ledes af en
arkitekt med grundigt kendskab til kirkebygninger.
 
Bemærkninger til godkendelsen:
·         En af arkitektfirmaet udarbejdet kort rapport om
projektets gennemførelse vil have stor værdi for
eftertiden, hvorfor menighedsrådet anmodes om at
lade en sådan rapport udarbejde med henblik på at
lade Nationalmuseet få et eksemplar til sit arkiv.
 

Sager:
Gl. Sogn - Kirker - projekt murankre m.v. (2018 -
10206)

Bilag:
Til Ny Sogn og Gammel Sogn Menighedsråd,
godkendelse af projektbeskrivelse, Gl. Sogn, 191221
Gammel Sogn Kirke, tårn

 

11 - Ringkøbing - godkendelse af ansøgning om lån  



af stiftsmidlerne

Til orientering: 
Stiftsøvrigheden har godkendt stiftslånet til køb af
præste-/provstebolig.

Sager:
Stiftslån - Ringkøbing Menighedsråd - køb af
præstebolig - låne nr. 8749-3 (2020 - 125)

Bilag:
Til Ringkøbing Sogns Menighedsråd, godkendelse af
ansøgning om stiftslån

12 - Hover - Afgørelse med udbetaling af
forsikringsdækning

Til orientering: 
Forsikringsenheden udbetaler erstatning ifm.
haglskade på kirkegård.

Sager:
Ansøgning om 5% midler - Hover - haglskader på
kirkegård (2019 - 29511)

Bilag:
190499 - Afgørelse med udbetaling

 

13 - Ribe Stift - udskrivningsprocent+ramme samt
ind-og udlånsrentesatser for 2021

Til orientering: 
Stiftsrådet har fastsat stiftsbidraget for 2021, og ind-
og udlånsrenten for 2021.

Sager:
Budget - kirkekasser i SYD - Ringkøbing Provsti - 2021
(2020 - 6857)

Bilag:
Aktdokument, Ribe Stift -
udskrivningsprocent+ramme samt ind-og
udlånsrentesatser for 2021
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Torben Johnsen Høj (Ringkøbing
Provstiudvalg)

Anette Lillevang

Hans-Ole Jessen Vagn Vestergaard Gravesen

Inge-Dorthe Kaasgaard Lilian Tyrsted (Ringkøbing Provsti)
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