
Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

06.12.2018 - d. 06-12-2018 kl. 16:00 til 18:15

Deltagere: Torben Johnsen Høj, Anette Lillevang, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Lone
Anette Hvejsel

Afbud fra Hans-Ole Jessen. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen.

 

PU godkender dagsordenen. 

2 - Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

PU godkender og underskriver referatet. 

3 - Afgørelse indvendig istandsættelse

1) Til orientering:
Stiftet har truffet afgørelse og godkendt indvendig
istandsættelse af Lyngvig Kirke. 
 
2) Til behandling:
MR ansøger om lov til at lukke kirken i perioden fra
den 21. januar - 23. maj 2019 i forbindelse med
renovering af kirken.

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

Bilag:
Aktdokument, Lyngvig.indv. istandsættelse, 181025
Lyngvig Kirke, indvendig istandsættelse, Lyngvig
kirke varmeanlæg, Byggesag - Lyngvig Kirke -
Afgørelse - 2018, Midlertidig lukning af Lyngvig Kirke

1) PU tager til efterretning
2) PU anbefaler lukning af kirken, som ansøgt af MR,
og videresender til Ribe Stift. 

4 - Til Ny Sogns Menighedsråd vedrørende svar på
henvendelse af 11. oktober 2018

PU tager til efterretning. 



Til orientering
 

Sager:
Ny Sogn - kirkens omgivelser - sognegrænse (2018 -
36591)

Bilag:
Til Ny Sogns Menighedsråd vedrørende svar på
henvendelse af 11. oktober 2018, Til Ny Sogns
menighedsråd vedr. svar på henvendelse af 11.
oktober 2018

5 - PP præsentation fra Hvide Sande.

Til orientering

Sager:
Hvide Sande - kirker - til-/ombygning (2018 - 37046)

Bilag:
PP præsentation fra Hvide Sande., Helligåndskirken

PU afventer nærmere fra MR. 

6 - Ulfkær kirke, Ulfborg Sogn. - facader mv.

Til behandling: 
 
Ulfkær Kirke - istandsættelse af facader.

Sager:
Konsulentrunde - forår 2019 - Ulfborg - facader
Ulfkær Kirke (2018 - 37025)
Konsulentrunde - forår 2019 - Ulfborg - facader
Ulfkær Kirke (2018 - 37025)

Bilag:
Ulfkær kirke, Ulfborg Sogn. - facader mv., Ulfkær
Kirke, Ulfborg Sogn - facader mv., Dispositions-
forslag 2017-07-11 vedr. Ulfkær Kirke

PU afventer, om MR medtages på konsulentrunden i
foråret 2019.

7 - Anmodning om 5% midler Lem kirke

Til behandling: 
 
Lem MR ansøger om 5% midler til:
1) kamera - ca 4.-5.000 kr. og
2) projektor til konfirmandsstuen iht. indhentet
tilbud 10.645 + moms eller ialt 13.306,25

Sager:

PU har bevilget udbetaling af 5% midler med 10.645
kr. + moms. Beløbet kan udbetales mod
dokumentation for afholdt udgift, ved fremsendelse
af attesteret regning. Må gerne indsendes i 2018.



Lem - andre bygninger - ansøgning om 5% midler
(2018 - 37948)

Bilag:
Anmodning om 5% midler Lem kirke, Tilbud
projektor

8 - Ringkøbing Kirkegård - ansættelse af vikar

Til behandling:
 
Ringkøbing MR ansøger om 5% midler til dækning af
vikarudgifter i forbindelse med sygdom på
kirkegården i størrelsesorden 25.-30.000 kr.
 
Hans-Ole Jessen og Lone Hvejsel deltager ikke i
behandlingen af dette punkt. 

Sager:
Ringkøbing - kirkegården - ansøgning om 5% midler
(2018 - 37949)

Bilag:
Ringkøbing Kirkegård - ansættelse af vikar, 181112 -
vikaransættelse

PU er opmærksom på, at MR i budget 2018 har afsat
35.300 kr. til grandækningsassistance.
Såfremt dette beløb ikke er anvendt, skal beløbet
anvendes til ekstra medarbejder.
I modsat fald kan opgørelse over medforbrug, i
forbindelse med sygdom, sendes til provstiet og
dækkes af 5% midler.
 

9 - Henvendelse fra Ringkøbing

Til behandling:
 
Henvendelse fra Ringkøbing MR - og opfølgning på
sidste PU-møde.
 
Hans-Ole Jessen og Lone Hvejsel deltager ikke i
behandlingen af dette punkt. 

Sager:
Ringkøbing PU - Kirkelige kasser - budget 2019 SYD
(2018 - 2672)

Bilag:
Budget 2019, Henvendelse til provstiudvalget, MR
budget 2019

PU har besluttet at godkende budget 2019.
 
PU har besluttet, at budgetunderskuddet kan
dækkes ved regulering af likviditet stillet til rådighed
op til 100.000 kr., dog således, at såfremt regnskabet
2018 udviser et overskud på f.eks. 20.000 kr., da vil
der kunne reguleres maks. 80.000 kr.
 
Likviditet stillet til rådighed skal senest med
udgangen af 2021 have opfyldt likviditet stillet til
rådighed med 450.000 kr. - opfyldningen skal
foretages over driften. 

10 - Kirkesyn 2018

Til behandling: 
 
Synsudskrifter for Gørding-Vemb-Bur 2018.

PU godkender synsudskriften med forbehold for
budgetmæssig dækning. 



Sager:
Gørding-Vemb-Bur - kirker - syn (2018 - 39330)

Bilag:
Kirkesyn, Kirkesyn-2018

11 - Afgørelse om udskiftning af døre i fredet
præstegård

Til orientering: 
 
Ribe Stift har godkendt
1) udskiftning af yderdør til konfirmandstue og
dobbelt yderdør til boligafdelingen, og
2) udbetaling af kirke- og præsteembedekapitaler på
92.000 kr.

Sager:
Velling - tjenesteboliger - udskiftning af døre i
præstebolig (2018 - 28344)
Velling - tjenesteboliger - udskiftning af døre i
præstebolig (2018 - 28344)

Bilag:
Kopi til dit F2, Til Velling MR, afgørelse om
udskiftning af døre i fredet præstegård,
Aktdokument, Til Velling MR, frigivelse af kirke- og
præsteembedekapitaler til yderdøre i fredet
præstegård

PU tager til efterretning. 

12 - Ringkøbing Provsti - Bilag samleoversigt
årsregnskab 2017

Til behandling: 
 
Menighedsrådene har nu behandlet
revisionsprotokollaterne.

Sager:
Ringkøbing PU- kirkelige kasser - regnskab 2017
(2018 - 16385)

Bilag:
Ringkøbing Provsti - Bilag samleoversigt årsregnskab
2017, Ringkøbing Provsti - Bilag samleoversigt
årsregnskab 2017

PU har gennemgået og godkendt menighedsrådets
tilbagemeldinger på protokollaterne.
 
PU udfærdiger individuelle breve til
menighedsrådene. 

13 - Fra JUT - ansøgning om "anlægsmidler"

Til behandling: 

PU anbefaler udbetaling af kirke- og
præsteembedekapitaler med 124.070 kr. incl. moms
til genplantning af kirkeskov.



 
MR ansøger om midler fra Ribe Stift - 100.000 kr. +
moms.

Sager:
Vedersø - kirkens omgivelser - skovrejsning (2018 -
6691)

Bilag:
Fwd Vedersø skovplantning på næste møde.,
Kiirkeskoven, scan554, scan555

Sagen videresendes til Ribe Stift for behandling. 

14 - Diverse bemærkninger fra NB Tegnestuen.

Til orientering:
 
Bemærkninger fra NB Tegnestuen.

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

Bilag:
VS Gammel Sogn Kirke - udskiftning af murankre -
diverse bemærkninger

PU tager til efterretning. 

15 - Årets gang 2019 - forslag til PU-møder i 2019

Til behandling: 
 
Fastsættelse af PU-møder i 2019.

Sager:
Ringkøbing PU - Kirkelige kasser - budget 2019 SYD
(2018 - 2672)

Bilag:
Årets gang 2019 - forslag til PU-møder i 2019, Årets
gang 2019, PU-møder 2019

PU har fastsat mødedatoerne for 2019. 
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Torben Johnsen Høj (Ringkøbing
Provstiudvalg)

Anette Lillevang

Vagn Vestergaard Gravesen Inge-Dorthe Kaasgaard

Lone Anette Hvejsel (Ringkøbing Provsti)
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