
Referat
Ringkøbing Provsti – Møder

09.10.2018 - d. 09-10-2018 kl. 16:00 til 19:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen

 

PU godkender dagsordenen. 

2 - Godkendelse af referat fra sidste møde

 

PU godkender og underskriver referatet. 

3 - Delreferat fra møde 11.09.2018 (Byggeregnskab
Staby)

1) Gennemgang og godkendelse af byggeregnskab
med et overskud på 94.799 kr. 
2) MR har afholdt udgift på 5.000 kr. + moms, som
ikke er dokumenteret i byggeregnskab.
3) MR ansøger om dækning af udgift til byggestrøm
på 31.802 kr.
4) Stillingtagen til placering af overskydende
anlægsbeløb, 62.997 kr.

Sager:
Staby - kirkegårde - graverbygning (2018 - 7470)
Staby - kirkegårde - graverbygning (2018 - 7470)

Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde 11.09.2018,
Byggeregnskab Staby Kirke, Byggeregnskab 15.09.18,
Byggeregnskab fra arkitekt 04.07.18, Byggekonto
15.09.18

1) PU godkender byggeregnskabet med et overskud
på 94.799 kr.
2) PU godkender ikke udgiften på 5.000 kr. + moms
ialt 6.250 kr, som MR ikke kan dokumentere.
3) PU godkender udgiften til byggestrøm 31.802 kr.
4) PU har besluttet, at overskydende anlægsbevilling
62.997 kr. fortsat skal henstå som opsparing til
anlæg. Beløbet vil kunne søges overført til nyt
projekt, i modsat fald, vil beløbet blive modregnet i
budget 2020. 

4 - Delreferat fra møde 11.09.2018 (Tilbud på
kortmodul)

Opfølgning på møde med landinspektør Arne Daniel

PU arbejder videre med afholdelse af erfa-møde
med gravere evt. kirkeværger.
Landinspektør og Brandsoft inviteres, og
medarbejderne i Tim-Stadil-Vedersø spørges, om de



Kristensen, og Johannes Mikkelsen fra Brandsoft. 

Sager:
Ringkøbing PU - kirkegårde - opmåling m.v. (2018 -
20108)

Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde 11.09.2018

vil fortælle om deres erfaringer med systemet. 

5 - Ringkøbing Kirke - renovering af vejrhane

Gennemgang af byggeregnskab.
 
Hans-Ole Jessen og Lone Hvejsel deltager ikke i
behandlingen af dette punkt. 

Sager:
Ringkøbing - kirker - renovering af vejrhane (2018 -
29927)

Bilag:
Ringkøbing Kirke - renovering af vejrhane, 180912 -
Vindviseren - følgeskrivelse til endeligt
byggeregnskab, Ringkøbing Kirke - endeligt
byggeregnskab

PU har godkendt byggeregnskabet med en samlet
udgift på 38.562,50 kr.
PU har besluttet, at overskydende
anlægsbevilling 56.437,50 kr. fortsat skal henstå som
opsparing til anlæg. Beløbet vil kunne søges overført
til nyt projekt, i modsat fald, vil beløbet blive
modregnet i budget 2020.

6 - Ringkøbing PU - revisionsprotokollat m.v. -
regnskab 2017

1) Behandling af revisionsprotokollat for
Ringkøbing Provsti - for regnskab 2017.
2) Gennemgang af
bemærkninger på menighedsrådenes
revisionsprotokollater - for regnskab 2017. 

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

Bilag:
Regnskab 2017, Revisionsprotokollat til årsregnskab
2017, Revisionspåtegning til årsregnskab 2017,
[Spam] Revisionsprotokollater for 2017, Ringkøbing
Provsti - Bilag samleoversigt årsregnskab 2017{PwC-
W9DwTgr}

1) PU har gennemgået, godkendt og underskrevet
protokollatet uden bemærkninger.
2) PU har gennemgået
protokollaterne for menighedsrådets regnskaber for
2017. 

7 - Lyngvig Kirke PU har gennemgået projektet og anbefaler dette.
Projektet videresendes til Ribe Stift for videre



Skitseforslag for indvendig istandsættelse af Lyngvig
Kirke. 
 
Projektet ønskes gennemført samtidig med udvendig
istandsættelse af kirken. Dette projekt er godkendt.
 
Der er afsat 2.510.000 kr. til det samlede ud- og
indvendige projekt.

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

Bilag:
Lyngvig Kirke, Provstiansøgning med økonomisk
overslag - 24.9.2018, Fotoserie - tekst - 10.9.2018,
Fotoserie - 10.9.2018, 11-A - Grundplan - 11.9.2018,
12 - Grundplan - 11.9.2018, 21-A - Facader -
11.9.2018, 31 - Længde- og tværsnit - 11.9.2018,
Datablade for belysning fra Okholm Lighting

ekspedition. Projektet er finansieret.

8 - Hee - budgetformål pr. 31.8.2018

Gennemgang af budgetformål pr. 31. august 2018. 

Sager:
Hee - kirkelige kasser - budgetopfølgning (2018 -
11823)

Bilag:
Hee - budgetformål pr. 31.8.2018, Hee Kirke -
budget, formål pr. 31.08.18

PU har gennemgået og godkendt budgetformål pr.
31. august 2018.
PU vil gerne rose MR for at have taget
budgetopgaven på sig, hvilket afspejles i det
indsendte budgetformål pr. 31. august 2018.

9 - Invitation til provstiudvalgskonference den 3.
november

Deltagelse i Provstiudvalgskonferencen den 3.
november 2018. 

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

Bilag:
Invitation til provstiudvalgskonference den 3.
november

PU er orienteret om konferencen. 

10 - Afgørelse håndlister Ulfborg Kirke

Til orientering.

 



Ribe Stift har ved skrivelse af 10. maj 2018 (modtaget
i provstiet den 19. september 2018) godkendt
menighedsrådets ansøgning om opsætning af
håndlister ved kirkedør. Ansøgningen er afsendt fra
provstiet den 19. maj 2016. 

Sager:
Ulfborg - kirker - opsætning af håndlister (2018 -
29297)

Bilag:
Aktdokument, Godkendelse af opsætning af
håndlister, Udtalelse Kgl. bygningsinspektør Ulfborg
Kirke håndlister, Tegning, kgl. byg., Udtalelse fra
Nationalmuseet, Ulfborg Kirke

11 - Gammel Sogn MR som opfølgning på
konsulentrundebesøget den 10. april 2018

Til orientering.
Ribe Stift har været menighedsrådet i Gl. Sogn
behjælpelig med at udfærdige skrivelse til
vedkommende, som har ønsket at donere penge til
genåbning af nordvinduer i kirken, da det ikke er
lykkedes at opnå Stiftets tilladelse til genåbningen. 

Sager:
Gl Sogn - kirker - genåbning af nordvinduer (2018 -
29305)

Bilag:
Aktdokument, Opfølgning på
konsulentrundebesøget i Gammel Sogn den 10. april
2018, Gl. Sogn konsulentrunde forår 2018

 

12 - Brev fra Fredningsnævnet for Midtjylland

Til orientering. 
Naboen til Velling Kirke har ansøgt om lov til
etablering af jordvarmeanlæg.
Fredningsnævnet har modtaget ansøgning fra
Ringkøbing-Skjern Kommune.
Ifølge stiftsfuldmægtig Jonathan Kvist skal
provstiudvalget ikke kommentere på sagen.

Sager:
Velling - kirkens omgivelser - etablering af
jordvarmeanlæg hos nabo (2018 - 32522)

Bilag:
FN-MJV-35-2018, FN-MJV-35-2018 brev til stift,

 



provsti og sogn, Ansøgning om jordvarmeanlæg på
areal med kirkefredning, Velling Kirkeby 30, 6950
Ringkøbing, Skitse af jordvarmeanlæg til
ansøgningen - Velling Kirkeby 30, 6950 Ringkøbing,
Velling Kirkeby 30, 6950 Ringkøbing - Kortbilag med
Kirkefredning

13 - Kvittering til menighedsrådet

Til orientering. 
Ribe Stift har ved skrivelse af 24. september
2018 kvitteret for modtagelse af sag. Ansøgningen er
afsendt fra provstiet den 19. marts 2018. 

Sager:
Vemb - andre bygninger - graverbygning (2018 -
30381)

Bilag:
Aktdokument, Kvittering til menighedsrådet

 

14 - Spørgsmål - vedr. Torsted Mr

Til orientering.
Svar fra provstirevisor mht. arbejde - udført af
medlem af menighedsrådet. 

Sager:
Torsted - kirkegården - reparation af låger (2018 -
30881)

Bilag:
Re: Spørgsmål - vedr. Torsted Mr
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Hans-Ole Jessen Vagn Vestergaard Gravesen

Inge-Dorthe Kaasgaard Lone Anette Hvejsel (Ringkøbing Provsti)
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