
Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

08.11.2018 - d. 08-11-2018 kl. 17:05 til 19:45

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen.

 

PU godkender dagsordenen. 

2 - Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

PU godkender og underskriver referatet. 

3 - Ansøgning om godkendelse af dobbeltlåge i
Ulfborg Kirke

Behandling af dispositionsforslag vedrørende
etablering af ny dobbeltlåge gennem stendige mod
øst v/ Ulfborg Kirke.
MR er bevilget 240.000 kr. i anlægsmidler i 2019. 

Sager:
Ulfborg - kirkens omgivelser - udskiftning af
kirkegårdslåger (2018 - 31843)

Bilag:
Ansøgning om godkendelse af dobbeltlåge i Ulfborg
Kirke, Samle-mappe

PU anbefaler projektet, som videresendes til
Ribe Stift for behandling. 
MR opfordres til at søge tilgængelighedspuljen om
midler til projektet.

4 - Vedtægt for samarbejde om kirkegårde

Behandling af fortsættende vedtægt for samarbejde
om drift af kirkegårde m.v. mellem Ringkøbing og
Rindum. 
 
Hans-Ole Jessen og Lone Hvejsel deltager ikke i
behandlingen af dette punkt.

Sager:

PU godkender forlængelse af aftalen for samarbejde
om drift af kirkegårde m.v. mellem Ringkøbing og
Rindum. 



Ringkøbing - kirkegårde - samarbejde mellem
Ringkøbing/Rindum (2018 - 32431)

Bilag:
Vedtægt for samarbejde om kirkegårde, Vedtægt for
samarbejde om kirkegårde

5 - Godkendelse fra Slots-og Kulturstyrelsen m.m.

1) Behandling af menighedsrådets henvendelse om
udskiftning af dobbeltdør til privaten og enkeltdør til
konfirmandafdelingen v/ Velling præstegård. Slots-
og Kulturstyrelsens godkendelse m/diverse bilag og
billeder er bilagt.
2) Behandling af menighedsrådets ansøgning om
udbetaling 92.000 kr. af kirke- og
præsteembedekapitaler, hensat i Ribe Stift, til
udskiftning af døre i præstegården. 
(OBS: MR har ansøgt pulje v/Ringkøbing-Skjern
kommune til fredede bygninger)

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

Bilag:
Godkendelse fra Slots-og Kulturstyrelsen m.m.,
Godkendelse fra Slots-og Kulturstyrelsen m.m.,
Ansøgning om udbetaling af kirke- og
præsteembedekapitaler, Ansøgning om udbetaling
af kirke- og præsteembedekapitaler

1) PU anbefaler projektet, som videresendes til Ribe
Stift for behandling. 
2) PU anbefaler udbetaling af kirke- og
præsteembedekapitaler med 92.000 kr.
til udskiftning af døre.
   

6 - Forlængelse af forpagtningskontrakt

Behandling af fortsættende forpagtningskontrakt
mellem MR og Ellegaardens ApS - gældende fra
1.12019 - 31.12.2023. 

Sager:
Velling - forpagtningskontrakt - forlængelse af
kontrakt (2018 - 32452)

Bilag:
Forlængelse af forpagtningskontrakt, Forlængelse af
forpagtningskontrakt

PU godkender aftalen om forlængelse af
forpagtningskontrakt mellem Velling MR og
Ellegaardens ApS.
Forpagtningskontrakten er gældende fra den
1.1.2019 til den 31.12.2023. Herefter skal
forpagtningen sendes i udbud.

7 - Ansøgning 5%midler Ulfborg - kloakseparering. PU kan ikke imødekomme ansøgning om 5% midler,
da der ikke er tale om en uforudset udgift.



Behandling af ansøgning om 5% midler til
kloakseparering ved menighedsrådets ejendomme.  
Der ansøges om dækning af udgift på 17.338,50 kr. +
moms 4.334,63 kr. eller i alt 21.673,13 kr.
Udgiften er dokumenteret, men ikke attesteret.

Sager:
Ulfborg - andre bygnininger - ansøgning om 5%
midler (2018 - 34027)
Ulfborg - andre bygnininger - ansøgning om 5%
midler (2018 - 34027)

Bilag:
Ansøgning 5%midler Ulfborg - kloakseparering., VS
[Spam] Fwd Du har modtaget en faktura (1013677),
Faktura 1013677

MR er ved mail af 11. marts 2016 anmodet om at
medtage udgiften til kloakseparering i budget 2017. 

8 - Ansøgning om 5%midler til Præstebolig/kontor -
murværk-

Behandling af ansøgning om 5% midler til
udskiftning af murværk på kontorets vestfacade og
udrildning af fuger på garage og bolig.
Der ansøges om dækning af udgifter på 59.878,40 kr.
+ moms 14.969,60 kr. eller ialt 74.848 kr. - herfra skal
trækkes udgiften til sten, som teglværket vil
erstatte. Beløbet kendes ikke.

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

Bilag:
Ansøgning om 5%midler til Præsteboligkontor -
murværk-, Overslag vedr. Hirsevænget 8 -
præstebolig - murværk, Overslag - murværk -
præstebolig, Sagsnr. 56515 Ulfborg Sogns
Menighedsråd køber ejendommen Hirsevænget 8,
6990 Ulfborg, SEDC Ulfbor16021310520

PU kan ikke imødekomme ansøgningen om 5%
midler, da der ikke er tale om en uforudset udgift.
MR har, efter synet i april 2018, haft mulighed for at
medtage udgiften i budget 2019. MR opfordres til at
medtage udgiften i budget 2020.

9 - Lejekontrakt Gl. Sogn Skole - Graverbolig

Behandling af lejekontrakt - indgået mellem MR og
graveren - på Gl. Sogn Kirkevej 5, Gl. Sogn. 

Sager:
Gl. Sogn - andre bygninger - Lejekontrakt graverbolig

 
PU tager bemærkningerne fra Ribe Stift til
efterretning og godkender lejekontrakten. 



(2018 - 6785)

Bilag:
Lejekontrakt Gl. Sogn Skole - Graverbolig,
Lejekontrak, underskrevet

10 - Ansøgning - studietur

Deltagelse i studietur med provster og
repræsentanter for Ribe Stift. Der søges om dækning
af deltagerudgift på 5.500 kr.
 
Lone Hvejsel deltager ikke i behandlingen af dette
punkt.

Sager:
Ringkøbing PU - provstiet - deltagelse i kursus /
konferencer (2018 - 14890)

Bilag:
Ansøgning PU, tur istanbulNy Microsoft Word-
dokument (2)

PU godkender betaling til studietur på op til 5.500 kr.
 

11 - Regnskab vedr. udskiftning af vinduer No

Behandling af foreløbigt byggeregnskab vedrørende
udskiftning af vinduer i No Kirke, udvisende et
underskud på 38.201,65 kr.
Underskuddet er dækket ind af anlægsbevilling til
malerarbejde, som forventes udført i 2019.
Udgifterne er ikke dokumenteret.
 

Sager:
No - kirker - udskiftning af vinduer (2018 - 31795)

Bilag:
Regnskab vedr. udskiftning af vinduer No, Regnskab
vedr. udskiftning af vinduer 11.10.2018

PU tager til efterretning. 

12 - Opgørelse anlægsarbejder Torsted præstegård

Godkendelse af endeligt byggeregnskab, udvisende
et underskud på 100 kr.
Udgifterne er dokumenteret.
 
Vagn Gravesen og Inge-Dorthe Kaasgaard deltager
ikke i behandlingen af dette punkt. 

Sager:

PU godkender byggeregnskabet. 



Torsted - tjenesteboliger - ansøgning om 5% midler
(2018 - 6809)

Bilag:
Opgørelse anlægsarbejder Torsted præstegård,
Opgørelse anlægsarbejder Torsted præstegård

13 - Adskillelse af spilde vand

Behandling af ansøgning om 5% midler til dækning af
merudgift ved etablering af nedsivningsanlæg,
hvortil der er udbetalt anlægsmidler med 50.000 kr.
Der ansøges om dækning af merudgift på 55.265,31
incl. moms.
Udgifterne er dokumenterede, men ikke attesterede.

Sager:
Sdr. Lem - tjenesteboliger - adskillelse af spildevand
(2018 - 34327)

Bilag:
Adskillelse af spilde vand, Til Ringkøbing Provsti,
Højmark El, Torben 1, Torben 2, Torben3

PU godkender udbetaling af 5% midler på 55.265,31
kr.
Udgiften er dokumenteret, men ikke attesteret. 

14 - Vedersø - bilag til revisionsprotokol

På baggrund af provstirevisorens bemærkning i
revisionsprotokollen er jagtlejekontrakt modtaget,
og denne skal behandles af provstiudvalget. 

Sager:
Vedersø - forpagtning - godkendt og underskrevet
forpagtningskontrakt (2018 - 20602)

Bilag:
Vedersø - bilag til revisionsprotokol,
Forpagtningskontrakt med Susgaard, Lejekontrakt
vedr. jagt

PU har gennemgået jagtlejekontrakten, og anmoder
MR om at overveje, at jagtlejen skal pristalsreguleret
grundet kontraktens løbetid. I givet fald skal der
laves et tillæg til kontrakten.
PU anerkender, at jagten udlejes til den lokale
jagtforening. 

15 - Opfølgning - ansøgning af fonde

1) Menighedsrådet arbejder i øjeblikket med
ansøgning af fonde.
2) Menighedsrådet har indsendt projektbeskrivelse
omkring kirkeskoven, hvori står beskrevet, at
størstedelen af de, i foråret 2018, plantede træer er
gået ud. Menighedsrådet har medsendt to tilbud på
genplantning af træer, men det fremgår ikke af
projektbeskrivelsen, hvordan genplantningen
tænkes finansieret. 

PU har gennemgået projektbeskrivelsen, hvilket er et
godt grundlag for at søge fonde til restfinansiering af
projektet. 



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

Bilag:
Opfølgning - ansøgning af fonde,
Retningslinjer_for_tildeling_af_stoette_til_landdistri
ktsaktiviteter_i_Ringkoebing_Skjern_Kommune,
Vejledning ansøgninger til udlodningsmidler juli
2018, Fwd: Vedersø skovplantning på næste møde.,
Kiirkeskoven, scan554, scan555

16 - Ansøgning om 5% midler

Behandling af ansøgning om 5% midler til dækning
af:
1) udgift til vikar for sygemeldt graver i henhold til
medsendt tilbud, 37.500 kr.,
2) udgift til reparation af varme-pumpe-anlæg
v/Vemb Kirke, 34.503,13 kr. Udgiften er
dokumenteret, men ikke attesteret. 

Sager:
Gørding-Vemb-Bur - kirkegården - ansøgning om 5%
midler (2018 - 34435)
Gørding-Vemb-Bur - kirkegården - ansøgning om 5%
midler (2018 - 34435)
Gørding-Vemb-Bur - kirkegården - ansøgning om 5%
midler (2018 - 34435)

Bilag:
Re Sv Ansøgning om 5% midler (STPR F2 246071),
Tilbud fra gartner Killeriech, Vemb kirkegård,
Ansøgning om 5% midler, Graverhjælp, Thybo varme
Vemb

1) PU har bevilget op til 37.500 kr., incl. moms, efter
momsafløftning 31.050 kr., til dækning af vikar for
sygemeldt graver.  Udgiften skal dokumenteres og
attesteres.
2) PU har bevilget udbetaling af 34.503,13 kr. til
dækning af udgift ved reparation af varmepumpe-
system. Udgiften er dokumenteret, men ikke
attesteret.

17 - No - ansøgning om 5% midler.

Behandling af ansøgning om 5% midler til dækning af
udgift til ny hækkeklipper på kirkegården.  
Der ansøges om 5.400 kr. + moms 1.350 kr. eller ialt
6.750 kr.
 

Sager:
No - kirkegårde - ansøgning om 5% midler. (2018 -
35149)

PU har bevilget udbetaling af 6.750 kr. incl. moms,
efter momsafløftning, 6.304,50 kr.-  fra
maskinpuljen. 
Beløbet kan udbetales mod dokumentation af
udgiften og ved fremsendelse af attesteret regning.



Bilag:
No - ansøgning om 5% midler., No - ansøgning om
5% midler.

18 - Forslag til tilbygning

Behandling af skitse på tilbygning
v/graverfaciliteter. 

Sager:
Hee - andre bygninger - renovering af
graverfaciliter/kapel (2018 - 10326)

Bilag:
Forslag til tilbygning, Forslag til tilbygning

PU har gennemgået og anbefaler forslaget til
tilbygning.
 
PU henstiller til, at der indhentes byggetilladelse - og
at der indhentes minimum 2 tilbud på entreprisen. 

19 - Opgørelse, kirkebogseftersyn

Fastsættelse af honorar for kirkebogseftersyn iht.
medgået tid.

Sager:
Ringkøbing PU - kirkebogseftersyn (2018 - 35217)

Bilag:
Opgørelse, kirkebogseftersyn, Opgørelse,
kirkebogseftersyn

 
PU godkender opgørelse og har besluttet, at
kirkebogsføringen skal honoreres med 215 kr./timen
+ kørsel.

20 - Ansøgning til maskinpuljen - Rindum

Behandling af ansøgning om udbetaling af midler fra
maskinpuljen, jfr. indhentede tilbud. 

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

Bilag:
Maskinpuljen, Ansøgning til maskinpuljen
30.10.2018

PU godkender ansøgning om udbetaling af
219.946,47 kr. fra maskinpuljen.
Beløbet kan udbetales mod dokumentation af
udgiften og ved fremsendelse af attesteret regning.
 

21 - Gravstedstakster for 2019

Behandling af kirkegårdstakster, gældende for 2019. 

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

PU har behandlet og godkendt kirkegårdstaksterne
for 2019. 



Bilag:
VS Gravstedstakster for 2019, Gravstedstakster 2019
for Ringkøbing provsti

22 - Budget 2019

Behandling af henvendelse fra Ringkøbing MR - og
efterfølgende afholdt møde mellem fmd. fra MR og
PU.
 
Hans- Ole Jessen og Lone Hvejsel deltager ikke
behandlingen af dette punkt. 

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

Bilag:
Aktdokument

PU har besluttet, at et eventuelt overskud i regnskab
2018 må disponeres i budget 2019 og hertil tillægges
brugen af 80.000 kr. af frie midler. Disponeringen
skal fremgå af regnskabet for 2018.
 
Menighedsrådet skal senest budget 2022 have
opfyldt kravet for minimum frie midler.
 
Ovennævnte beslutning er betinget af, at minimum
frie midler ca. 168.000 kr. er til stede ultimo 2018. I
modsat fald genbehandles sagen på næste møde.

23 - Udskiftning af kirkegårdslåger.

Behandling af tegningsforslag til nye låger v/ No
Kirke.
Der er bevilget 25.000 kr. i anlægsmidler i 2019. 

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

Bilag:
Udskiftning af kirkegårdslåger., Henvendelse fra MR,
Tilbud nr. 1, Tilbud nr. 2

PU anerkender projektet fra fa. Kirkeklokken, og
projektet videresendes til Stiftets behandling.
 

24 - Svar til fakturaer

Til orientering: 
Efter redegørelse for fakturaerne fra NB Tegnestuen,
hvoraf det fremgår, at der ikke er sket
fejlfakturering, foretages der ikke yderligere.

Sager:
Ulfborg - kirker - bekæmpelse af borebiller. (2018 -
24103)

Bilag:
Re Svar til fakturaer

 

25 - Tilbud, fugning af sokkel på præstegården  



Til orientering: 
Det er aftalt, at Velling, af egne midler, foretager
rottesikring på præstegården i efteråret 2018.
Der er bevilget 18.000 kr. i anlægsmidler i 2019.
Regnskabsføreren er orienteret om, at det klart skal
fremgå af regnskabet, at udgiften er afholdt i 2018 -
af egne midler.

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

Bilag:
Tilbud, fugning af sokkel på præstegården
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Torben Johnsen Høj (Ringkøbing
Provstiudvalg)

Anette Lillevang

Hans-Ole Jessen Vagn Vestergaard Gravesen

Inge-Dorthe Kaasgaard Lone Anette Hvejsel (Ringkøbing Provsti)
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