
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 6. september 2017. Kl. 15:30
Mødested: Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsordenen PU godkender dagsordenen.

2 Diverse arbejder.
Sag: Diverse arbejder. (1123) - Vemb Sogn
Menighedsrådet har ansøgt, og i forbindelse
med budgetsamråd fsv. angår budget 2018, fået
tildelt anlægsmidler med 100.000 kr.
Menighedsrådet ønsker bl. andet at fælde og
beskære træer på kirkegården i Vemb. Dette må
ikke ske uden PU godkendelse.

Diverse arbejder.

PU gør opmærksom på, at træer på kirkegården
ikke må fældes uden forudgående godkendelse af
provstiudvalget.
PU gør opmærksom på, at det bør undersøges hos
kommunen, om de træer, som ønskes fældet,
eventuel kan være fredet.

3 Budget 2018 Ringkøbing
Sag: Budget 2018 (1080)
Henvendelse fra Ringkøbing MR

Budget 2018 Ringkøbing

Budget 2018 Rindum
Henvendelse fra Rindum MR

Budget 2018 Ny Sogn
Henvendelse fra Ny Sogn

Hans-Ole Jessen og Lone Hvejsel har ikke deltaget
i behandlingen af budgettet for Ringkøbing.

PU har genbehandlet budgetterne for de tre sogne -
og er blevet enige om at fastholde udmeldingerne.

PU har besluttet, at tildele 25.000 kr. ekstra i drift
til Haurvig, da der er sket en fejl ved udmelding.af
endelig ligning. Beløbet modregnes i ekstra-
ordinære afdrag.

4 Ansøgning om 5% midler
På lukket dagsorden

5 Flytning af matrikelgrænse
Sag: Jordfordeling vandløbsprojekt (1112) -
Vemb Sogn
Holstebro kommune og Lemvig kommune
ønsker at foretage jordfordeling vedrørende
vandløbsprojekt ved Damhus Å.

Menighedsrådet er indstillet på at deltage i
projektet, forudsat, at det er uden udgifter for
menighedsrådet, og at den berørte matrikel ikke
bliver mindre m2-mæssigt.

Flytning af matrikelgrænse

PU godkender projektet.
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Mødepunkt Beslutning

6 Fokus plejeaftaler
Sag: Erfa på kirkegårdene (1040)

Fokus plejeaftaler
Forslag til nyt erfa-møde den 1. februar 2018.

PU har  besluttet, at graverne skal indbydes til at
komme med forslag til næste møde, inden 1.
november 2017.

7 Kirkegårdsvedtægt til godkendelse
Sag: Kirkegårdsvedtægt (1115) - Sønder Lem
Sogn

Kirkegårdsvedtægt til godkendelse

Sagen udsættes til næste møde.

8 Ansøgning til Provstiudvalget
Sag: Etablering af urnegravsteder (1118) -
Haurvig Sogn
Menighedsrådet ønsker at omlægge
kistegravplader til urnegravpladser i plæne m/
plade, jfr. vedhæftede.

Ansøgning til Provstiudvalget

PU har godkendt MR ansøgning og henstiller til, at
størrelsen på urnegravstederne bliver 1,1 x 1,1 m2.

9 Synsudskrift 2017 G-V-B
Sag: Synsudskrifter (1111) - Vemb Sogn
Jfr. vedhæftede bilag.

Synsudskrift 2017 G-V-B

PU godkender under forudsætning for
budgetmæssig dækning.

10 Betaling af hotelophold på folkemødet i Ribe
12. - 15. oktober 2017
Sag: Reformationsjubilæet 2017 (836)
Provsten ansøger om dækning af hotelophold i
Ribe i forbindelse med Reformationsjubilæet.

Betaling af hotelophold på folkemødet i Ribe
12. - 15. oktober 2017

PU godkender betaling af hotelophold.
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Orientering

11 Frigivelsesbevilling - Stadil Kirke - 3
anlægsarbejder
Sag: Udskridning i klokkestol - etablering af
automatisk ringning. (983) - Stadil Sogn

Frigivelsesbevilling - Stadil Kirke - 3
anlægsarbejder
Stiftsrådet bevilger herved frigivelse af det
ansøgte beløb på henholdsvis kr. 163.500 og kr.
21.722,28 fra indestående salgssummer.

12 Frigivelse af prohiberet konto
Sag: Projekt om-/tilbygning af
graverfaciliteter, herunder offentligt toilet og
kølerfacilitet til kapel. (800) - Staby Sogn

Frigivelse af prohiberet konto
Stiftsøvrigheden frigiver under henvisning til
ovenstående herved beløbet på kr. 104.393,79
fra konton i Ringkjøbing Landbobank til
dækning af anlægsprojektet om om-/tilbygning
af graverfaciliteter og dermed overførslen til
den dertil oprettede konto i Ringkjøbing
Landbobank.

13 Projekt - Stabilisering af loftsbjælker og
udskiftning af murremme.
Sag: Renovering af Ulfborg Kirke (964) -
Ulfborg Sogn

Projekt - Stabilisering af loftsbjælker og
udskiftning af murremme.
Indhentet projekt fra NB Tegnestuen, som
Stiftsøvrigheden har godkendt, og hvortil PU
har bevilget anlægsmidler i budget 2018.

PU anbefaler, at MR følger Stiftsøvrighedens
anbefaling.

14 Prøveopvarmning Haurvig Kirke
Sag: Haurvig Kirke (767) - Haurvig Sogn

Prøveopvarmning Haurvig Kirke
Modtaget i provstiets ferie!

15 Orientering fra MR
Sag: Kirkeklokke i Sdr. Lem Kirke (981) -
Sønder Lem Sogn

Orientering fra MR

16 Lokalplan 403 og Tillæg nr 6 er godkendt
Sag: Forslag til Lokalplan nr 403 og Tillæg nr
66 - oplevelsescenter NaturKraft (1076) -
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66 - oplevelsescenter NaturKraft (1076) -
Ringkøbing Sogn
Lokalplan nr. 403 samt Tillæg nr. 66 til
Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025
for et område til
oplevelsescenter nordvest for Ringkøbing
(NaturKraft)

Lokalplan 403 og Tillæg nr 6 er godkendt

17 Forslag til Lokalplan 415, Tangsvej
Sag: Forslag til Lokalplan 415, Tangsvej
(1119) - Ringkøbing Sogn
Forslag til Lokalplan nr. 415 for ophævelse af
delområde til boligformål ved Tangsvej 21

Forslag til Lokalplan 415, Tangsvej

18 Forslag til Lokalplan nr.  414 –
sommerhusområde ved Holdvej og afgørelse
om ikke pligt til miljøvurdering er
offentliggjort
Sag: Forslag til Lokalplan nr.  414 –
sommerhusområde ved Holdvej og afgørelse
om ikke pligt til miljøvurdering er
offentliggjort (1121) - Ny Sogn

Forslag til Lokalplan nr.  414 –
sommerhusområde ved Holdvej og afgørelse
om ikke pligt til miljøvurdering er offentliggjort
Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den
22. august 2017 vedtaget at offentliggøre
forslag til Lokalplan nr. 414.
Formålet med lokalplanen er at sikre, at
området kan anvendes til sommerhusformål
med mulighed for udstykning af op til 2 grunde.
Lokalplanen muliggør en regulær og funktionel
hensigtsmæssigt udstykning i
overensstemmelse med udstykningsmønstret
for nærområdet. Derudover er det formålet med
lokalplanen at præcisere bebyggelsens omfang
og placering, så denne tilpasses områdets
karakteristiske klitlandskab samt at sikre, at de
stedlige natur- og landskabsværdier bevares.

19 Krav om tilbageførsel af kommunegrænse
Sag: Kommunegrænse (1125) - Ny Sogn

Krav om tilbageførsel af kommunegrænse

20 Regning - udskiftning stråtag
Sag: Torsted Præstegård (930) - Torsted Sogn
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Regning - udskiftning stråtag
Beløbet er bevilget - og udbetales til
menighedsrådet den 3. juli 2017.

Godtgørelse

21 Konsulentrunde efterår 2017
Sag: Konsulentrunden 2017 (1082)

Konsulentrunde efterår 2017
Der afholdes konsulentrunde den 26. og 27.
september 2017 -
Invitation er udsendt til MR den 3.8.2017..

Ansøgning - Ulfkær Kirke  -  Istandsættelse af
facader  -  Dispositionsforslag med øko-
overslag
Ansøgning om deltagelse i efterårets
konsulentrunde.

MR ønsker facade på Ulfkær kirke og
gravkapel istandsat iht overslag på 2.5 mio kr.
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