
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 7. september 2016. Kl. 15:30
Mødested: Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing

Afbud fra Inga Nielsen

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden PU godkender dagsordenen.

2 Ordensregelment
Sag: Ordensregelment. (902)

Ordensregelment

PU godkender og underskriver ordensreglementet.

3 Godkendelse af referat fra sidste møde PU godkender og underskriver referatet.

4 Status vedrørende fondsansøgninger.
Sag: Kirkeklokke i Sdr. Lem Kirke (981) -
Sønder Lem Sogn

Status vedrørende fondsansøgninger.
Status vedrørende fondsansøgninger - lægges til
grund for ansøgning af 5% midler i
størrelsesorden 725.000-800.000 kr. til
igangsætning af projektet.

Beløbet skal naturligvis tilbagebetales, såfremt
der bevilges menighedsrådet fondsmidler til
projektet.

Punktet udsættes til næste møde.

5 Henvendelse fra Torsted MR.
Sag: Carport Hover-Torsted Friskole (1032) -
Hover Sogn
Hover-Torsted Friskole ønsker at opføre en
carport på skolens areal og har sendt en
forespørgsel på, hvorvidt menighedsrådet har
indvendinger herimod?

Henvendelse fra Torsted MR.

Nyt matrikelkort m/markeret carport
Nu med markering for carportens placering.

PU har ingen indvendiger mod opførelse af carport
hos Hover-Torsted Friskole.

6 Ansøgning om 5% midler PU har besluttet at imødekomme menighedsrådets
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Mødepunkt Beslutning

Sag: Staby præstegård. (967) - Staby Sogn

Ansøgning om 5% midler
Menighedsrådet ansøger om 5% midler til:

-istandsættelse af præstebolig v/ præsteskifte
med 50.997,32 kr.
-renhold af præstegårdshave og rengøring af
præstegård inden indflytning 4.640,63 kr.
-manglende boligbidrag i 6 måneder 18.924 kr.
-annonce i præsteforeningens blad 6.890,63 kr.

ansøgning om 5% midler til:

- istandsættelse af præstebolig med 50.997,32 kr.
- renhold af præstegårdshave og rengøring af
præstegård inden indflytning 4.640,63 kr.

Beløbet kan udbetales mod dokumentation for
afholdt udgift.
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Orientering

7 Sygedagpenge, klagesag
På lukket dagsorden

8 Kvittering på modtaget sag.
Sag: Installering af automatisk dørlukning
(og ringning) (955) - Stadil Sogn

Kvittering på modtaget sag.
Stiftet har anmodet konsulenterne om en
hastebehandling af sagen !

9 Afgørelse - Udskiftning af klokkebom
Sag: Udskridning i klokkestol (983) - Stadil
Sogn

Afgørelse - Udskiftning af klokkebom
Stiftsøvrigheden godkender det af firmaet
Thubalka A/S udarbejdede projekt og tilbud af
den 8. marts 2016 under følgende forudsætning:
- Arbejdet skal leve op til kravene i
”Almindelige betingelser ved levering og
reparation af kirkeklokker og klokkespil 2014”,
hvorefter det færdige arbejde skal godkendes
ved en godkendelsesforretning. Kopi af
godkendelseserklæringen skal indsendes til
Stiftsøvrigheden

Anmodning til MR
Anmodet MR om at fremkomme med
prisoverslag på projektet og forslag til
finansiering, idet projektets godkendelse er
betinget af provstiets godkendelse af
finansieringen.

Samtidig anmodet MR om at fremkomme med
prisoverslag og forslag til finansiering fsv.
angår etablering af automatisk dørlås (så dette
er på plads, når godkendelsen foreligger)

10 Notat fra bygningssagkyndig
Sag: Adgangsforhold til kapel m.m. (992) -
Hvide Sande Sogn

Notat fra bygningssagkyndig

11 Afgørelse fra Stiftet
Sag: Genåbning af nordvinduer (866) -
Gammel Sogn

Afgørelse fra Stiftet
Stiftsøvrigheden kan ikke godkende det
udarbejdede projekt, dispositionsforslag 2016-

Referat,07-09-2016 Side: 3
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01-15, om genåbning af tilmurede nordvinduer
i Gammel Sogn Kirke. Vinduerne skal således
forblive tilmurede under henvisning til
konklusionen i Nationalmuseets rapport af 22.
juni 2016.

Klagevejledning
Afgørelsen kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed.

12 Sikring af altertavle, krucifix, prædikestol
Sag: Kirkerestaurering Højmark Kirke (690) -
Sønder Lem Sogn

Sikring af altertavle, krucifix, prædikestol
MR orienterer om, at restaureringsarbejdet
stadig pågår, og at regning vil blive eftersendt,
når arbejdet er tilendebragt.

13 1-års gennemgang af varmeanlæg
Sag: Varmeanlæg Husby Kirke. (735) - Husby
Sogn

1-års gennemgang af varmeanlæg

14 Videresendt klage med udtalelse
Sag: Emil Nolde maleri, (749) - Ølstrup Sogn

Videresendt klage med udtalelse

15 Aconto udb. 1,7 mill.kr. (4)
Sag: Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing (714) -
Ringkøbing Sogn

Aconto udb. 1,7 mill.kr. (4)

16 Udbet. af frigivne kap. 510.454,53 kr.
Sag: Tim Kirkegård, rådgivning (806) - Tim
Sogn

Udbet. af frigivne kap. 510.454,53 kr.

17 Omlægning af kirkegård
Sag: Omlægning af kirkegård (1026) - Vemb
Sogn
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Omlægning af kirkegård
MR ønsker at påbegynde omlægning af
kirkegården, for med tiden, at etablere flere
urnegravsteder.

OBS på gravsteds-størrelse

Omlægning af kirkegård.
LHV har drøftet planerne med fmd. Knud Erik
Hedegaard.

18 Omlægning af kirkegård
Sag: Omlægning af kirkegård (1027) - Bur
Sogn

Omlægning af kirkegård

Omlægning af kirkegårde
LHV har drøftet planerne med fmd. Knud Erik
Hedegaard.

19 Konsulentrunde efterår 2016
Sag: Konsulentrunden 2016 (953)

Konsulentrunde efterår 2016
Der afholdes konsulentrunde den 18. og 19.
oktober 2016.
Tilmelding til provstiet senest den 15.
september 2016

(Invitation er videresendt MR den 22.8.2016)
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