
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 6. april 2017. Kl. 15.30
Mødested: Kirkepladsen 1, Ringkøbing

Afbud fra Hans-Ole Jessen og Torben Høj.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden PU godkender dagsordenen.

2 Redegørelse fra AW Revision
Sag: Vejledende honorarsatser (1066)
Opfølgning fra sidste møde.

Redegørelse fra AW Revision

Vejledende honorarsatser Skjern
Skjern Provsti har vejledende honorarsatser jfr.
vedhæftede.

Vejledende honorarsatser Holstebro

Udsættes til næste møde.

3 Stibelægning Vedersø Kirke
Sag: Ansøgning om 5% midler stibelægning
(1088) - Vedersø Sogn
Der er indhentet 2 tilbud på stibelægning
v/Vedersø Kirke, og disse overstiger det
bevilgede anlægsbeløb.

MR undersøger med regnskabsfører omkring
momsafløftning på anlægsarbejdet - og hvor
stort et beløb MR i givet fald kommer til at
mangle.

Stibelægning Vedersø Kirke

PU har besluttet, at anlægsprojektet skal
restfinansieres af frie midler og ved
momsafløftning på anlægsprojektet.
Den samlede anlægsudgift må ikke overstige
172.500 kr.

4 Referat fra budgetudvalgsmøde i
Ringkøbing den 16. marts 2017
Sag: Budget 2018 (1080)
1) Godkendelse af referat.

2) Drøftelse af udmeldinger til budget 2018.

Referat fra budgetudvalgsmøde i Ringkøbing
den 16. marts 2017
Sendt til Skjern Provsti.

1) PU godkender og underskriver referatet.

2) PU bemyndiger LHV til at godkende og foretage
foreløbige budgetudmeldinger.
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Mødepunkt Beslutning

5 Opgørelse anlægsbevillinger PU
Sag: Projekt om-/tilbygning af
graverfaciliteter, herunder offentligt toilet og
kølerfacilitet til kapel. (800) - Staby Sogn
Ansøgning om at overføre overskydende
anlægsbeløb til projekt graverfaciliteter.

(Ifølge MR fremkommer entreprisetilbud den
6.4.2017)

Opgørelse anlægsbevillinger PU

Formålsændring af anlægsbeløb og bankkonti
Staby menighedsråd ansøger om overførsel af
overskydende anlægsbeløb til projekt
graverfaciliteter. Beløbene stammer fra:

1)Projekt blændloft, overskydende anlægsbeløb
overført til projekt affalds-/deponeringsplads.
Overskydende anlægsbeløb 104.393,79 kr.
ønskes overført til projekt graverfacili-teter.
Beløbet kan frigives med accept fra PU og
Stiftsøvrigheden.

2)Projekt anlæggelse af sti, overskydende
anlægsbeløb 24.290,05 kr. ønskes overført til
projekt graverfaciliteter.

Såfremt provstiudvalget imødekommer
menighedsrådets ovennævnte ansøgninger,
ansøger menighedsrådet samtidig om at samle
anlægsopsparingerne på én konto - med formål
graverfaciliteter.

PU har behandlet og bevilget omkonveretering af
anlægsmidlerne som ansøgt, og samtidig bevilget
sammenlægning af anlægsopsparing.

PU bevilger ansøgning om frigivelse af
opsparingskonto i Ringkjøbing Landbobank med
indestående 104.393,79 kr. Indestående overføres
til samlet anlægsopsparing til projekt
graverfaciliteter.
Anmodning om frigivelse af kontoen sendes til
Ribe Stift med PU´s anbefaling.

6 NOTAT Bygningskonsulent Jesper Sottrup-
Jensen
Sag: Kirketårn - afskallet kalk (918) - Madum
Sogn
Menighedsrådet vil gerne have provstiudvalgets
udtalelse i sagen.

NOTAT Bygningskonsulent Jesper Sottrup-
Jensen

PU har besluttet at efterkomme bygningssagkyndig
Jesper Sottrup-Jensens udtalelse, og anbefaler MR
at følge den bygningssagkyndiges handlingsplan
jfr. notat af 15.3.2017.

MR skal indhente 3 tilbud på anlægsprojektet.

MR må ansøge PU om et likviditetslån til projektet.

7 Ansøgning Lyngvig
Sag: Lyngvig Kirke (976) - Lyngvig Sogn

Ansøgning Lyngvig
Lyngvig menighedsråd ansøger om anvendelse
af opsparet beløb 217.888 kr. til brug for
projekt sandblæsning og kalkning af Lyngvig
Kirke.

Sagen er videresendt til bygningssagkyndig Jesper
Sottrup-Jensen for en udtalelse.

Under forudsætning af Jesper Sottrup-Jensens
godkendelse, og Stiftets godkendelse af projektet,
giver PU accept af, at MR må omkonvertere
anlægsopsparing (orgel) på 217.888 kr. til projekt
sandblæsning og kalkning af kirken.

PU har ikke godkendt finansiering af projektet.
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Mødepunkt Beslutning

8 Sdr. Nissum Kirke
Sag: Orgelproblemer m.m. (1091) - Sønder
Nissum Sogn

Sdr. Nissum Kirke

PU har besluttet, at MR skal kontakte en
bygningssagkyndig for en drøftelse af sagen.

9 Henvendelse fra MR
Sag: Graverbolig - lejebolig (1060) - Gammel
Sogn

Henvendelse fra MR
MR ønsker graverboligen omdannet til
tjenestelejebolig.
Skal boligen ikke vurderes af Stiftets
bygningskonsulent fsv. angår leje ?

Tjenstlig lejebolig

Udsættes til næste møde.

10 Godkendelse af kirkegårdsvedtægter
Sag: Kirkegårdsvedtægter (673) - Velling
Sogn

Godkendelse af kirkegårdsvedtægter
Provstiudvalgets godkendelse af vedtægterne
blev ved en fejl ikke ført til protokols på mødet
den 16.3.2017.

PU har godkendt og underskrevet
kirkegårdsvedtægter.

11 NYE Kirkegårdsvedtægter.
Sag: Kirkegårdsvedtægt Lem (1058) - Lem
Sogn
Vedtægterne er tilrettet i henhold til provstiets
bestemmelse på tidligere pu-møde.

NYE Kirkegårdsvedtægter.

PU har godkendt og underskrevet
kirkegårdsvedtægter.

12 Brug af frie midler
Sag: Varmesystem præstebolig (1089) -
Velling Sogn

Brug af frie midler

PU afventer indsendelse af de 3 tilbud, og
beskrivelse af projektet, som efterfølgende skal
godkendes i Stiftet.

PU har bevilget brug af frie midler op til 150.000
kr. til brug for etablering af nyt varme-
/genvexanlæg.

13 Ansøgning om tillægsbevilling
Sag: Torsted Præstegård (930) - Torsted Sogn

Ansøgning om tillægsbevilling
Præstegårdsudvalget ansøger om bevilling til
tilsyn af foranstående tækkearbejde.

IDK deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

PU har besluttet, at MR skal kontakte
bygningssagkyndig Søren Kjær og anmode om et
overslag på antallet af tilsyn og udgiften hertil.
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Mødepunkt Beslutning

Præstegårdsudvalget er anmodet om at oplyse
omfanget af tilsynet og et prisoverslag for
tilsynene.

Svar fra præstegårdsudvalget
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Orientering

14 Referat fra budgetudvalgsmøde i
Ringkøbing d. 13. marts 2017
Sag: Budget 2018 (1080)

Referat fra budgetudvalgsmøde i Ringkøbing d.
13. marts 2017
Modtaget fra Holstebro Provsti.

15 Notat fra revisor m/bilag
På lukket dagsorden

16 Referat - Regnskab 2016 Husby, Sdr. Nissum
Sag: Regnskab 2016 (951)

Referat - Regnskab 2016 Husby, Sdr. Nissum

Regnskab 2016 Stadil
Kommentarer vedrørende aflevering af
regnskab 2016.

17 Offentliggørelse af Forslag til Kommuneplan
2017-2029 Ringkøbing-Skjern Kommune
Sag: Kommuneplan 2017 - Ringkøbing-Skjern
Kommune (1047)

Offentliggørelse af Forslag til Kommuneplan
2017-2029 Ringkøbing-Skjern Kommune
Kommuneplan 2017-2029 er byrådets samlede
plan for den fysiske udvikling af kommunens
byer og det åbne land de kommende 12 år.
Kommuneplanen er et vigtigt værktøj til at
realisere ambitionerne om vækst, udvikling og
et liv i balance. Planen er med til at virkeliggøre
byrådets vision Naturens Rige og Planstrategi
2015.

18 Orientering til Erfa-gruppe
Sag: Erfa på kirkegårdene (1040)

Orientering til Erfa-gruppe
Der foreslås afholdt orienterings-morgenmøde
den 4. eller 11. maj 2017, Afventer
tilbagemelding fra Erfa-gruppe.

Der inviteres til Erfa-møde den 4. maj 2017 kl. 8.00
i Ringkøbing Kirkehus.

19 Kursus i DAP´en - Distriktsforeningen
Sag: Kursustilbud. (686)

Kursus i DAP´en - Distriktsforeningen
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