
Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

05.12.2019 II - d. 05-12-2019 kl. 16:30 til 20:00

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

Lilian Tyrsted deltager i mødet. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen.

 

Provstiudvalget godkender dagsordenen. 

2 - Godkendelse af referater fra sidste møde.

 

Provstiudvalget godkender og underskriver
referaterne. 

3 - Hover- Ansøgning om 5% midler - haglskader på
kirkegård

Til behandling: 
Der ansøges om 5% midler til dækning af haglskade
på kirkegården med 25.903,79 kr.
Forsikringsenheden er ansøgt, men har endnu ikke
behandlet sagen.
 
Vagn Gravesen og Inge-Dorthe Kaasgaard deltager
ikke i behandlingen af dette punkt.

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

Bilag:
Ansøgning i forbindelse haglskade den 1906-2019
Provstiudvalget, Ansøgning

Provstiudvalget har besluttet at imødekomme
menighedsrådets ansøgning om 5% midler på
25.903,79 kr.
Eventuel forsikringssum skal tilbagebetales provstiet.

4 - Staby - Byggeregnskab på præstegård

Til behandling: 
Godkendelse af byggeregnskab på projekt

Provstiudvalget godkender byggeregnskabet.
Overskydende anlægsmidler overføres til projekt
istandsættelse af kirkens tag. 



omsætning af mur på præstegård. Projektet viser et
overskud på 73.307,06 kr.

Sager:
Byggesag - Staby præstegård - Ringkøbing provsti -
facaderenovering (2019 - 7084)

Bilag:
Byggerenskab Staby Præstegård

5 - Fra Regnskabsfører - Opfyldning af frie midler

Til behandling: 
Regnskabsfører har anmodet om redegørelse for,
hvordan de ekstra tildelte "frie midler" ikke må/må
anvendes.

Sager:
Budget - Syd - Ringkøbing Provsti - 2020 (2019 -
10648)

Bilag:
Opfyldning af frie midler

Provstiudvalget har besluttet følgende udmelding til
menighedsrådene:
 
De ekstra tildelte driftsmidler må anvendes til ikke
planlagte kirkelige aktiviteter.
 
Der skal ikke forudsøges for brug af de ekstra tildelte
driftsmidler.

6 - Kirkegårdstakster 2020

Til behandling: 
Gennemgang af kirkegårdstakster for 2020.
(Ydelse nr. 2630 er ændret fra 7.935 kr. til 7.965 kr.
pga. tastefejl)

Sager:
Ringkøbing/Skjern PU - kirkegårde - Forslag til
ændringer og tillæg til takster (2018 - 14901)
Ringkøbing/Skjern PU - kirkegårde - Forslag til
ændringer og tillæg til takster (2018 - 14901)

Bilag:
Takstblad 2020 17.09.2019, Følgebrev til Takstblad
2020 Udkast 2 17.09.2019, Gravstedstakster 2020 for
Ringkøbing Provsti

Provstiudvalget har behandlet og godkendt
kirkegårdstaksterne for 2020. 

7 - Ulfborg - Ansøgning om overførsel af
koncertkroner til 2020 budget.

Til behandling: 
MR har måtte aflyse en koncert, da kunstneren var
blevet tildelt en pris, som skulle uddeles på den med
MR aftalte koncertdag.

Provstiudvalget har behandlet ansøgning og
godkendt overførsel af driftsmidler til at afholde
koncertudgifter, 15.000 kr., i 2020.
Godkendelsen er naturligvis forudsat,
at driftsresultatet i regnskab 2019 udviser minimum
65.000 kr.  



MR søger om, at overføre 15.000 kr. af indeværende
års budget til næste års budget, uden at det får
indflydelse på det øvrige 2020 budget. Alt
selvfølgelig under forudsætning af, at 2019
regnskabet viser et overskud på mindst 15.000 kr.

Sager:
Ansøgning - overførsel af driftsmidler - Ulfborg MR -
udgift til koncert (2019 - 33835)

Bilag:
Lisbeth Sagen. Ansøgning om overførsel af
koncertpenge til 2020

8 - Behandling af revisionsprotokoller

Til behandling: 
Gennemgang af bemærkninger på
revisionsprotokollerne.

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

Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde 31.10.2019

Provstiudvalget har gennemgået
revisionsprotokollerne og godkendt
menighedsrådenes tilbagemeldinger på
protokollerne.
 
Provstiudvalget udfærdiger individuelle breve til
menighedsrådene.

9 - Lyngvig - Byggeregnskab på kirke

Til behandling: 
MR ansøger om godkendelse af byggeregnskab på
projekt sandblæsning og istandsættelse af Lyngvig
kirke.
Byggeregnskabet udviser et overskud på 143.000 kr.
incl. moms, hvilket beløb MR ansøger om at overføre
til projekt udskiftning af belysning i våbenhus, skib
og kor.

Sager:
Lyngvig - kirker - facaderenovering af Lyngvig Kirke
(2018 - 27625)

Bilag:
Lyngvig Kirke, 20191107111649510

Provstiudvalget har gennemgået og godkendt det
foreløbige byggeregnskab, udvisende en samlet
udgift på 2.356.923,75 kr.
Menighedsrådet ansøger om, at overskydende
anlægsmidler, 143.076,25 kr., må anvendes til
belysning i våbenhus, skib og kor - og til udarbejdelse
af afsluttende byggeregnskab og årsaflevering.
 
Repræsentanter for Provstiudvalget har på møde
med menighedsrådet den 23.1.2019 givet accept af,
at menighedsrådet overskrider anlægsbudgettet
med 21.814 kr. Det samlede provstiudvalg har på
møde den 28.2.2019 givet accept heraf.
Ved aflevering af regnskab 2018 har menighedsrådet
ansøgt om at måtte disponere over frie midler til
anlægsprojektet med 51.953 kr.
 
Provstiudvalget har besluttet at tidligere bevilgede
driftsmidler 51.953 kr. modregnes i driften for 2021.
 
 
 



10 - Rindum - Tillæg til vedtægt på kirkegård

Til behandling: 
Godkendelse af tillæg til kirkegårdsvedtægt.

Sager:
Vedtægt - tillæg - Rindum kirkegård - Ringkøbing
Provsti (2019 - 35516)

Bilag:
Tillæg til vedtægt - Rindum kirkegård

Provstiudvalget godkender og underskriver
tillægget. 

11 - Ringkøbing - To tillæg til vedtægt på kirkegård

Til behandling: 
Godkendelse af 2 tillæg til kirkegårdsvedtægt.
 
Hans-Ole Jessen deltager ikke i behandlingen af
dette punkt.

Sager:
Vedtægt - tillæg til kirkegårdsvedtægt - Ringkøbing -
Ringkøbing Provsti (2019 - 36507)

Bilag:
Scan_20191115, Scan_20191115 (2)

Provstiudvalget godkender og underskriver
tillæggene. 

12 - Hover - Ansøgning om 5% midler

Til behandling: 
MR ansøger om 5% midler til dækning af udgifter i
forbindelse med lynnedslag i Hover kirke, med
12.611,25 kr.
 
Vagn Gravesen og Inge-Dorthe Kaasgaard deltager
ikke i behandlingen af dette punkt.

Sager:
Ansøgning - 5% midler - lynnedslag Hover kirke (2019
- 35530)

Bilag:
Ansøgning lynnedslag provstiudvalget 13112019

Provstiudvalget har besluttet at imødekomme
ansøgningen og udbetale 12.611,25 kr. af 5% midler. 

13 - Hvide Sande - Ansøgning om 5% midler- Klaver

Til behandling: 
MR ansøger om 5% midler til køb af nyt klaver til
kirken for 9.940 kr.

Provstiudvalget har besluttet at imødekomme
ansøgningen og udbetale 9.940 kr. af 5% midler. 



Sager:
Ansøgning om 5% midler- Klaver - Hvide Sande (2019
- 35590)

Bilag:
Ansøgning om 5% midler- Klaver Hvide Sande, Tilbud

14 - Torsted - Forpagtningskontrakt

Til behandling: 
MR ansøger om godkendelse af
forpagtningskontrakt.
 
Vagn Gravesen og Inge-Dorthe Kaasgaard deltager
ikke i behandlingen af dette punkt.

Sager:
Kontrakt - forpagtning - Torsted - Ringkøbing Provsti
(2019 - 35701)

Bilag:
Forpagtningskontrakt - præstegårdsjord 14112019,
Præstegårdskonsulentens anbefaling -
jordforpagtningskontrakt - 14112029

Provstiudvalget godkender og
tiltræder forpagtningskontrakten. 

15 - Velling - Ansøgning om brug af overskydende
anlægsmidler.

Til behandling:
MR har ladet lamper på kirkegården renovere og
udskifte for 21.598 kr. og ansøger efterfølgende om,
at overskydende anlægsmidler fra projekterne
kalkning af kirke, rottesikring og afmosning af
stråtag, 13.965 kr., må anvendes til renovering og
udskiftning af lamper. 

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

Bilag:
2019 Velling Kirke ansøgning lys på kirkegård

Provstiudvalget tager til efterretning, men gør
opmærksom på, at anlægsprojekter ikke må
igangsættes på forventet efterbevilling.
Provstiudvalget har besluttet at imødekomme
menighedsrådets ansøgning om konvertering af
anlægsmidler. 

16 - Ulfborg - ansøgninger om overførsel af
anlægsmidler til 2020

Til behandling:
1) Vedr. Ulfkær Kirke. MR ansøger hermed om, at
beløbet på 50.000 kr. -  der er sat af til indvendig
kalkning af vægge i 2018 - må overføres/anvendes til

Provstiudvalget har besluttet følgende:
 
1) Anlægsmidler 50.000 kr. afsat til indvendig
kalkning af Ulfkær kirke konverteres til projekt
istandsættelse af Ulfkær kirke. 
2) Overskydende anlægsmidler 150.000 kr. fra
projekt skråkantsokler og pigstensbelægning



projektering af frilæggelse af loftsbjælkerne på
begge sider af korvæggen.

Den overliggende bjælke på loftet er blevet
behandlet for borebiller i 2016. Tårnvæggens
bjælker skal undersøges for fugtskader. Efter
istandsættelse kan væggene i skib og våbenhus
kalkes.

2) Vedr. Ulfborg kirke. MR ansøger om overførsel af
overskydende anlægsmidler i forbindelse med
projekterne:.  MR har fået 1 mill.kr til istandsættelse
af skråkantsokler og pigstensbelægning i 2019.

Projektets byggeregnskab er ikke afsluttet endnu,
men efter at hovedparten af de store beløb er betalt,
ser det ud til, at der vil blive et ”overskud” på ca.
150.000 kr. Der søges om, at det overskydende beløb
overføres til projektet Udskiftning af nedslidt
dobbeltdør i tilbagetrukket dørhul.

PU har på budgetudmelding 2020 tilgodeset dette
projekt med 30.000 kr. til projektering. Provstesynet
har det med i synsrapporten 2019.

Døren får så meget vand, at den rådner og skal
repareres på det nederste stykke. Her vil
Menighedsrådet kunne spare penge på
reparationen, fordi projektet vil kunne sættes i gang
i 2020, når der allerede er økonomi til det.

 

 

Sager:
Ansøgning - overførsel af anlægsmidler til 2020 -
Ulfborg - Ringkøbing Provsti (2019 - 36537)

Bilag:
Ulfkjær Kirke overførsel af projektmidler., Ulfborg
kirk1

konverteres til tagprojekt og udskiftning af dør i
Ulfborg Kirke. Byggeregnskab vedrørende
skråkantsokler og pigstensbelægning imødeses
snarest.

17 - Ringkøbing PU - Placering af anlægsmidler.

Til behandling: 
Hvor skal anlægsmidlerne til projekt opmåling af
kirkegårde placeres?

Sager:
Ringkøbing PU - kirkegårde - opmåling m.v. (2018 -
20108)

Bilag:
Aktdokument

Provstiudvalget har besluttet at placere beløbet hos
det pengeinstitut, hvor indlånsrenten er lavest
i Landbobanken / Vestjysk Bank. 



18 - Ringkøbing PU - Fastsættelse af pu-møder i
2020

Til behandling: 
Fastsættelse af PU-møder i 2020.
 
Provstirevisoren har tilbudt at deltage i et møde med
PU, evt. med følgende punkter:
- revision af kirkeregnskab - gennemgang af
revisionsproces - hvilke faser består revisionen af,
- væsentligst-niveau,
- forhold til provstiet - bemærkninger
revisionsprotokol
- fokuspunkter, set fra PU (i 2019 ligger fokus på
gravere og deres lønninger)

Provstiudvalget har fastsat mødedatoer. Der
udsendes liste. 
Provstiudvalget takker ja til møde med
provstirevisor.

19 - Ringkøbing PU - Fastsættelse af dato for nyt
formandsmøde

Til behandling: 
Fastsættelse af dato for afholdelse af nyt
formandsmøde.

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

Bilag:
Aktdokument

Provstiudvalget afholder formandsmøde den 29.
januar kl. 17.00.
Der afholdes kun ét formandsmøde i 2020 pga.
valget. 

20 - Ulfborg - ansøgning 5% midler - varmepumpe
præstebolig

Til behandling: 
MR ansøger om 5% midler, 6.084,38 kr incl moms., til
dækning af udgift i forbindelse med udskiftning af
cirkulationspumpe i præsteboligen.

Sager:
Ulfborg - tjenesteboliger - ansøgning om 5% midler
(2018 - 34050)

Bilag:
Ulfborg præstebolig - ansøgning 5% midler -
varmepumpe., bilag_20191127_000571 (1)

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen og
udbetaler 6.084,38 kr. af 5% midler. 

21 - Husby - ansøgning om konvertering af Provstiudvalget imødekommer menighedsrådets



anlægsmidler

Til behandling:
MR ansøger om dækning af merudgift, 9.091,96 kr., i
forbindelse med projekt istandsættelse af tag
ved våbenhus dækket af overskydende anlægsmidler
fra projekt - køb af plæneklipper.

Sager:
Ansøgning - overskydende anlægsmidler - Husby
(2019 - 23852)

Bilag:
VS faktura, IMG_20191118_0001,
IMG_20191118_0002

ansøgning om dækning af merudgift på 9.091,96
kr. af overskydende anlægsmidler. 

22 - Ringkøbing - køb af bolig

Til behandling: 
MR ønsker udmeldt en ramme for køb og ombygning
af ny bolig i Ringkøbing sogn.
 
Hans-Ole Jessen deltager ikke i behandlingen af
dette punkt.

Sager:
Bevilling - Køb af tjenestebolig - Ringkøbing MR -
Ringkøbing Provsti (2019 - 37254)

Bilag:
Køb af funktionærbolig til provst

Provstiudvalget har besluttet en ramme for køb og
istandsættelse af præstebolig af 4 mio kr.
Rammen på 4 mio. dækker alle udgifter forbundet
med erhvervelsen af boligen.
 
Der er i forvejen afsat 525.000 kr. i budgettet, som
indgår i rammen på 4 mio. kr.

23 - Ændring af aftalevilkår på kirkegård.

Til orientering: 

Sager:
Henvendelse - Ringkøbing Provsti - Forespørgsel fra
MR om indretning af gravsted (2019 - 33710)

Bilag:
Forespørgsel fra MR.

 

24 - No - orientering om udskiftning af
kirkegårdslåger.

Til orientering: 

Sager:
Byggesag - No - kirkegårde - udskiftning af låger

 



(2018 - 24264)
Byggesag - No - kirkegårde - udskiftning af låger
(2018 - 24264)

Bilag:
Fra No MR - orientering om udskiftning af
kirkegårdslåger, Opfølgning på synsforretning den
15.5.2019, Til No Sogns Menighedsråd, afgørelse om
fjernelse af kirkegårdslåger

25 - Ulfborg MR - Information om 2 vandskader i
Ulfborg kirke

Til orientering: 

Sager:
Henvendelse - Ulfborg - Ringkøbing Provsti -
Information om 2 vandskader (2019 - 33992)

Bilag:
Information om 2 vandskader I Ulfborg Kirke.
HASTER.

 

26 - Ulfborg - skade på blytag kirkens.

Til orientering: 

Sager:
Henvendelse - Ulfborg - Ringkøbing Provsti -
Information om 2 vandskader (2019 - 33992)

Bilag:
Ulfborg Kirke - skade på blytag., IMG_5421-NB
(3)blytag, IMG_5421-NB (3)blytag, IMG_5419-NB
(1)blytag

 

27 - Ulfborg - Præstebolig - varmestyring.

Til orientering: 

Sager:
Henvendelse - varmestyring - Ulfborg Præstebolig
(2019 - 36816)

Bilag:
Ulfborg Sogn - Præstebolig - varmestyring.

 

28 - Ringkøbing PU - godkendt forlængelse af
forsøgsordning

 



Til orientering: 

Sager:
Ringkøbing PU - Kirkelige kasser - godkendelse af
forsøgsorden - maskinpulje SYD (2018 - 2680)

Bilag:
Til Ringkøbing Provstiudvalg vedr. forlængelse af
forsøg
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Torben Johnsen Høj (Ringkøbing
Provstiudvalg)

Anette Lillevang

Hans-Ole Jessen Vagn Vestergaard Gravesen

Inge-Dorthe Brønden Kaasgaard
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