
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 9. marts 2016. Kl. 15.30
Mødested: Enghavevej 48, Ringkøbing

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden PU godkender dagsorden.

2 Vedtagelse af ordensregelment
Sag: Ordensregelment. (902)

Vedtagelse af ordensregelment

PU godkender og underskriver ordensregelment.

3 Kasseeftersyn ultimo 2015 og rev.
kommentarer
Sag: Regnskab 2015 (942)

Kasseeftersyn ultimo 2015 og rev.
kommentarer
Revisoren har gennemgået kasseeftersyn med
kort varsel. Bemærkninger og særlige forhold
til den foretagne revision er vedhæftet.
Der er givet flere bemærkninger omkring
bankindestående (beløbsgrænse tkr 750),
manglende attestationer af bilag og manglende
aftale med præsten om betaling af el, vand og
varme.
Kirkekassernes beholdning i NORD udgør
4.658.092 kr. samt prohiberede konti med
indestående 3.071.896 kr.
Kirkekassernes beholdning i SYD udgør
10.997.394 kr. samt prohiberede konti med
indestående 3.236.255 kr.

PU har gennemgået og godkendt kasseeftersynene.

4 PUK-regnskab 2015
Sag: Regnskab 2015 (942)

PUK-regnskab 2015
PUK-regnskabet udviser driftsunderskud på
22.927,75 kr., mod budgetteret overskud på 587
kr.
De frie midler udgør 278.047,18 kr.

PU har gennemgået og godkendt regnskab for
Ringkøbing Provstiudvalg, CVR.nr. 21242071,
regnskab 2015, Afleveret d. 9.3.2016 15:51.

5 Udskrivningsprocent og rentesatser 2017
Sag: Budget 2017 (948)

PU tager til efterretning.
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Mødepunkt Beslutning

Udskrivningsprocent og rentesatser 2017
Nye rentesatser for stiftsmidlerne gældende i
2017:
Udlån = 2,5%
Indlån = 1,25%

6 Personalesag
På lukket dagsorden

7 Ansøgning om omfordeling af anlægsmidler.
Sag: Kirkerestaurering Højmark Kirke (690) -
Sønder Lem Sogn

Ansøgning om omfordeling af anlægsmidler.
MR ansøger om dækning af arkitektregninger i
forbindelse med kirkerenovering og etablering
af aflastningsklokke. Regningerne kan dækkes
af overskud på anlægsbevillinger i forbindelse
med etablering af lapidarium og køb af
maskiner.

Regning på maskiner
Regninger på indkøb af maskiner til
kirkegården.

PU har besluttet at bevilge omlægning af
anlægsmidler, således at arkitektregning for såvidt
angår fondsansøgning og projekt kirkerenovering
må betales af overskydende anlægsbevilling.

Arkitektregning for såvidt angår garageprojekt skal
betales af menighedsrådet frie midler.

Overskydende anlægsbeløb 34.500 kr. vil blive
modregnet i budget 2017.

8 Stråtag på præstegård
Sag: Torsted Præstegård (930) - Torsted Sogn

Stråtag på præstegård
Fmd. for Hover MR ansøger om midler til
trimning af stråtag, og reparation ved kviste og
tagflader - afsluttende med mos-behandling.

Der er indhentet tilbud herpå, hvilket lyder på
40.925 kr.

Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i
behandlingen af dette punkt.

PU har besluttet at bevilge udbetaling af 5%
midler, mod dokumentation af afholdt udgift.

9 Dato for afholdelse af møde
Sag: Ansøgning om flytning af præstegård
Ulfborg (674) - Ulfborg Sogn

Dato for afholdelse af møde
??

PU har besluttet, at MR må komme med oplæg til
ny mødedato - i forbindelse med allerede aftalte pu-
møder.

Anette Lillevang og Inga Nielsen kan ikke deltage i
pu-møde den 18.5.2016.

10 Finansiering af møbler og gardiner
Sag: Tim Præstegård. (916) - Tim Sogn

Finansiering af møbler og gardiner
Henvendelse fra Tim MR omkring fordeling af
udgifterne til præsteboligen.

PU har besluttet, at Tim MR skal afholde
udgifterne til møbler m.v.
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11 Skriv fra Vestjysk Landboforening
Sag: Forpagtningskontrakt Sdr. Lem (911) -
Sønder Lem Sogn

Skriv fra Vestjysk Landboforening
Vestjysk Landboforening fremsender 2
forpagtningskontrakter til gennemgang og
godkendelse.

PU har gennemgået og godkendt
forpagtningskontrakterne.
Disse returneres til MR i tiltrådt stand.

Ved forpagtningskontrakternes udløb skal disse
sendes i udbud.

12 Energitjenesten
Sag: Energitjenesten (957)

Energitjenesten

PU har besluttet, at der indhentes tilbud med flere
provstier ved hjælp af stiftets bygningskonsulent
Jesper Sottrup-Jensen.
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Orientering

13 Faglig formiddag - kostprisberegning
Sag: Gennemgang af kirkegårde. (876)

Faglig formiddag - kostprisberegning
Provstiet har taget imod tilbuddet om at deltage
i faglig formiddag i Skjern Provsti med Kim
Schmidt som underviser. Invitationen er sendt
til alle MR i Ringkøbing Provsti.

Der er tilmeldt 21 deltagere fra Ringkøbing
Provsti.

14 Tilfredshedserklæring
Sag: Varmeanlæg Husby Kirke. (735) - Husby
Sogn

Tilfredshedserklæring
Modtaget tilfredshedserklæring fra MR på
varmeanlæg i Husby Kirke. Erklæringen er
sendt Stiftet i original.

Godkendelse af varmeanlæg
På grundlag af den indsendte rapport over den
gennemførte prøveopvarmning i Husby Kirke
og varmekonsulentens anbefaling af 13. februar
2016 godkender Stiftsøvrigheden herved det
nye varmeanlæg endeligt.

15 Drøftelse vedr. udvidelse af projekt
graverbygning m. køl
Sag: Projekt om-/tilbygning af
graverfaciliteter, herunder offentligt toilet og
kølerfacilitet til kapel. (800) - Staby Sogn

Drøftelse vedr. udvidelse af projekt
graverbygning m. køl
Kirkeværge Edith Bennedsgaard meddeler
Lone Hvejsel, at menighedsrådet er positiv
overfor at drøfte udvidelse af projekt
graverbygning, med henblik på opbevaring af
flere kister ad gangen (og for nabosognene).

16 Område til én vindmølle syd for Nørre
Vosborg
Sag: Område til én vindmølle syd for Nørre
Vosborg (961) - Vemb Sogn

Område til én vindmølle syd for Nørre Vosborg

Tillæg nr. 10 - Område til én vindmølle syd for
Nørre Vosborg
Tillæg nr. 10.
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17 Kommuneplanstrategi 2015
Sag: Kommuneplanstrategi 2015 (962)

Kommuneplanstrategi 2015
Planstrategi 2015 - Holstebro Kommune
Byrådets ideer og visioner for fremtiden

18 Orientering om Holstebro kommunes
spildevandsplan 2011-2016
Sag: Orientering om Holstebro kommunes
spildevandsplan 2011-2016 (963) - Ulfborg
Sogn

Orientering om Holstebro kommunes
spildevandsplan 2011-2016

PU har besluttet, at MR skal medtage projektet i
budget 2017.

19 Vindmøller ved Husby og Thorsminde -
indkaldelse af forslag og ideer
Sag: Vindmøller ved Husby og Thorsminde -
indkaldelse af forslag og ideer (968) - Husby
Sogn

Vindmøller ved Husby og Thorsminde -
indkaldelse af forslag og ideer

20 Lånegodkendelse 7.500.000 kr.
Sag: Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing (714) -
Ringkøbing Sogn

Lånegodkendelse 7.500.000 kr.
Stiftsrådet bevilger Ringkøbing Sogns
Menighedsråd et samlet lån i stiftsmidlerne på
7.5 millioner kr. til opførelse af nyt kirke- og
sognehus på Kirkepladsen i Ringkøbing.

21 Opkrævning for lørdagsbegravelser.
Sag: Fastsættelse af lørdagstakster mv. (633)

Opkrævning for lørdagsbegravelser.
Henvendelse til kirkegårdslederne i
Ringkøbing, Tim og Hvide Sande med en
række spørgsmål omkring lørdagsbegravelser.

Emnet ønskes drøftet på budgetmøde med
Skjern Provsti den 17.3.2016.

Svar fra Ringkøbing Kirkegård

Svar fra Tim Kirkegård
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Protestskrivelse
Protestskrivelse fra Gl. og Ny Sogn omkring
opkrævning for lørdagsbegravelser.

Delvis svar fra Hvide Sande
Delvis svar fra Hvide Sande

Delvis svar fra Hvide Sande

22 Orientering omkring aktindsigt i revision
Sag: Ribe Stift - diverse (856)

Orientering omkring aktindsigt i revision

23 Intro-dag for nye MR-medlemmer - PU-
niveau
Sag: Rutiner og adgange for MR medlemmer
(923)

Intro-dag for nye MR-medlemmer - PU-niveau
Hvordan griber vi denne opgave an ?

24 RAMS
Sag: RAMS MR Skoletjeneste Ribe Stift (969)

RAMS

RAMS

Anette Lillevang har ikke deltaget i behandlingen af pkt. 1-5.
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