
Referat for: Ringkøbing Provstiudvalg

PU møde 9. september 2015. Kl. 15.30
Mødested: Enghavevej 48, 6950 Ringkøbing

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden PU godkender dagsorden.

2 Vedtagelse af ordensregelment
Sag: Ordensregelment. (902)

Vedtagelse af ordensregelment

PU godkender og underskriver regelment.

3 Haurvig Kirke - ansøgning
Sag: Haurvig Kirke (767) - Haurvig Sogn

Haurvig Kirke - ansøgning
Provstiudvalget besluttede på møde den
20.8.2015, at anmode MR om at genoverveje
deres 1. projekt. Forinden denne besked tilgår
MR, indsender MR det 2. projekt med henblik
på godkendelse i Stiftet. Projektet er nu
budgetteret til 925.000 kr.

Det har vist sig, at MR i maj måned 2014 er
anmodet om at indsende prisoverslag, forslag til
finansiering og en tidshorisont (på 1. projekt) til
provstiudvalget – dette modtages aldrig.
I stedet indsendes 2. projekt i marts måned
2015.

Haurvig Kirke - ansøgningsmateriale
Modtaget fra arkitekt efter anmodning.

Provstiudvalget har i forbindelse med
budgetsamrådet den 1.9.2015 besluttet at
imødekomme ansøgning fra Haurvig MR om nyt
varmeanlæg (2. projekt) til 925.000 kr. (der
bevilges i den forbindelse 475.000 kr. til anlæg)

Provstiudvalget gør opmærksom på, at man ikke
finder det i orden, at man fra MR side undlader at
fremkomme med prisoverslag, forslag til
finansering og tidshorisont for projektet, som
provstiudvalget har anmodet om ved henvendelse
den 5.5.2014 (vedrørerende projekt 1).

4 Tilbud, rydning af loft i No Kirke
Sag: No kirke (835) - No Sogn

Tilbud, rydning af loft i No Kirke
MR ansøger om at må nedtage og bortskaffe
isolering og øvrig affald/materiel fra kirkens
loft. Tilbud er indhentet og udgør 31.705 kr.
incl. moms.

PU godkender nedtagning og bortskaffelse af
isolering og øvrig affald. Beløbet skal betales af
frie midler. Såfremt MR ikke har tilstrækkelige frie
midler, kan der søges et likviditetslån.

5 Ønske om åbning af tilmurede vinduer
Sag: Gl. Sogn Kirke. (866) - Gammel Sogn

PU har besluttet, at der skal indsendes en formel
ansøgning til provstiudvalget til viderebehandling i
Stiftsøvrigheden.
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Ønske om åbning af tilmurede vinduer
Arkitekt Knud Fuusgaard fremsender kopi af
skrivelse til Nationalmuseet, hvoraf det frem-
går, at menighedsrådet ønsker Nationalmuseets
besigtigelse af de tilmurede vinduer.

Provstiet har i den forbindelse anmodet Knud
Fuusgaard om at fremsende tidligere
korrespondance/udtalelser fra Nationalmuseet.

Ønske om åbning af tilmurede vinduer
Rekvireret korrespondance mellem arkitekt
Knud Fuusgaard og Nationalmuseet.

Der må under ingen omstændigheder foretages
yderligere i sagen, førend godkendelser/tilladelser
foreligger fra Stiftsøvrigheden.

6 Ekspropirationsmidler
Sag: Ekspropriationspapirer Vemb (900) -
Vemb Sogn

Ekspropirationsmidler
MR i Gørding-Vemb-Bur ønsker at anvende
ekspropriationsbeløb til at reparation af
eksisterende eller indkøb af nye
teleslyngeanlæg i alle tre kirker.
MR indhenter i øjeblikket tilbud hos flere
udbydere.

PU godkender MR ansøgning om reparation af
eksisterende eller indkøb af nye teleslyngeanlæg.
PU afventer de indhentede tilbud.

OBS: søge tilgængelighedspuljen

7 Ny præstebolig
På lukket dagsorden

8 Forpagtningskontrakt Sdr. Lem
Sag: Forpagtningskontrakt Sdr. Lem (911) -
Sønder Lem Sogn

Forpagtningskontrakt Sdr. Lem
Der er indgået forpagtningsaftale mellem MR
og Bjarne Vendelbo Andersen på et areal 5,56
ha.

Forpagtningsaftalen er gældende i perioden
1.1.2016 - 31.12.2020.

PU har gennemgået og godkendt kontrakten.

9 Lørdagsbegravelser i Ringkøbing Provsti
Sag: Fastsættelse af lørdagstakster mv. (633)

Lørdagsbegravelse Tim
Tim MR ønsker opkrævning for
lørdagsbegravelser ophævet.

Lørdagsbegravelse Hee/No
Hee og No MR ønsker spørgsmålet omkring
opkrævning for lørdagsbegravelser drøftet på
budgetsamrådet.

PU har besluttet at indhente oplysning om
lørdagsbegravelser i Ringkøbing, Hvide Sande,
Videbæk og Skjern (3-F ansatte) for året 2014.

Punktet drøftes med Skjern Provsti i marts måned
2016.
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Lørdagsbegravelse Ny og Gl. Sogn

Brev til PUV
Genfremsendelse af brev fra Ny og Gl. Sogn
MR.
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Orientering

10 Byggemødereferat nr. 2
Sag: Varmeanlæg Husby Kirke. (735) - Husby
Sogn

Byggemødereferat nr. 2

Byggemødereferat nr. 3

Byggemødereferat nr. 4

11 Ulfkær Kirke - altertavle
Sag: Altertavle - Ulfkær Kirke (910) - Ulfborg
Sogn

Ulfkær Kirke - altertavle
Der er i 2012 indsat ny altertavle i Ulfkær
Kirke - uden forudgående ansøgning til
provstiudvalget og stiftsøvrigheden.

MR anmodes om at indsende ansøgning til
provstiudvalget for videre behandling.

12 Forslag til Lokalplan nr. 370, Søndervig og
forslag til Kommuneplantillæg nr. 34
Sag: Forslag til Lokalplan 370 og forslag til
Tillæg nr. 34 for et område til centerformål i
Søndervig er foreløbig vedtaget (830)

Forslag til Lokalplan nr. 370, Søndervig og
forslag til Kommuneplantillæg nr. 34
Forlængelse: Supplerende høring af forslag til
Lokalplan nr. 370 samt Tillæg nr. 34 for et
område til centerformål i Søndervig.
Ved brev af 13. august 2015 har Ringkøbing-
Skjern Kommune udsendt ovennævnte
planforsalg i supplerende høring.
Ringkøbing-Skjern Kommune er blevet gjort
opmærksom på, at det fremgår af lokalplanens
redegørelse, at lokalplanens delområde B også
kan anvendes til parkering, men at dette ved en
fejl ikke fremgår af lokalplanens bestemmelser.
Ringkøbing-Skjern Kommune har derfor rettet
lokalplanens § 3.2, så delområde B ud over
sommerhuse og ferieboligbebyggelse også kan
anvendes til parkering.

Indsigelser: På grund af rettelsen forlænges den
supplerende høring med en uge.

13 Meddelt afsked med udgangen af september
måned 2015
På lukket dagsorden
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