Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 4. juni 2013. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: ingen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Henvendelse til alle provstiets menighedsråd
Sag: Korsamarbejde i Lemvig provsti (884)

Udvalget orienterede om planerne for oprettelse af
børne- og ungdomskor i Lemvig provsti.

Udvalget orienterer om sagen
Organisterne i Lemvig provsti har d. 3. april
2013 afholdt et møde, hvor repræsentanter fra
alle menighedsråd var inviteret. På mødet blev
der orienteret om og drøftet muligheder for
oprettelse af børne- og ungdomskor ved
kirkerne, gerne i lyset af et samarbejde mellem
flere sogne.
På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppen har rettet henvendelse til alle
menighedsråd og bedt om, at der bliver sat et
punkt på dagsordenen ved næste
menighedsrådsmøde, hvor man kan drøfte
forslaget, og melde menighedsrådets indstilling
tilbage til arbejdsgruppen.
(Arbejdsgruppen er inviteret til at orientere om
sagen på mødet)
(Materialet til menighedsrådene vedlægges)

Udvalget tænker, at såfremt korarbejdet skal
lykkes, vil det blive knyttet til skolerne i
forlængelse af skoletiden, så man undgår ekstra
transport.
Provstiudvalget ser positivt på dette korarbejde og
mener, at det bør have en chance.
Provstiudvalget er af den opfattelse, at hvis
korarbejdet bliver til noget, må forældrene, ved
samkørsel, finde ud af at køre børnene til de kirker
og gudstjenester, hvor der er truffet aftale om, at
korene skal medvirke.
Provstiudvalget anser denne kørsel for at være
frivillig, ligesom deltagelse i korarbejdet og
medvirken ved gudstjenester er frivilligt arbejde,
der ikke honoreres.
Provstiudvalget mener endvidere, at der skal findes
kompenserende besparelser i det eksisterende
budget. Det indebærer f.eks. tilpasning af nogle af
organisternes stillinger. Der er organister, der
lønnes for korarbejde, selvom de ikke har noget kor
og medhjælpstimetallet på kirkegårdene vil, hvor
det er aktuelt, også blive tilpasset de faktiske
forhold.
Provstiudvalget er indstillet på, at der i budgettet
for 2014 bevilges 200.000 kr. til projektet. Arbejdet
skal evalueres, inden der bevilges penge til det i
2015.
Budgetsamrådet skal tilslutte sig dette projekt, for
at det kan lade sig gøre.
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Beslutning

Datoer PU-møder

Mødet i august flyttes til torsdag d. 8.

Fastsættelse af datoer for provstiudvalgsmøder i
2013:

De foreslåede nye datoer blev vedtaget.

Følgende datoer er allerede fastsat:
Tirsdag d. 13. august 2013 kl. 10.00
Onsdsg d. 4. september 2013 kl. 19.30
(Budgetsamråd)
Tirsdag d. 10. september 2013 kl. 10.00 (off.
budgetmøde)
Forslag til nye datoer:
Tirsdag d. 20. august kl. 19.00 (orienterende
møde ang. valg til provstiudvalg og stiftsråd)
Onsdag d. 9. oktober 2013 kl. 10.00
Torsdag d. 24. oktober 2013 kl.19.00
(afskedsmiddag)

Mht. det orienterende møde ang. valg til
provstiudvalg og stiftsråd, besluttede
provstiudvalget, at mødet skal holdes i Tangsø
Centret, såfremt det kan lade sig gøre.
Tangsø Centret har efterfølgende givet tilsagn.
Ebbe Sørensen, Harboøre, spørges, om han vil være
ordstyrer ved det orienterende møde.
Ebbe har efterfølgende givet tilsagn.

Torsdag d. 14. november 2013 kl. 10.00
(konstituerende møde)

4

Ansøgning fra Nørlem menighedsråd
Sag: Belysning af Nørlem kirke (801) Nørlem Sogn

Godkendes under forudsætning af, at
menighedsrådet kan finde budgetmæssig dækning
for afholdelse af udgifterne.

Ansøgning fra Nørlem menighedsråd
Nørlem menighedsråd har fremsendt ansøgning
om tilladelse til nedgravning af elkabel og
placering af projektører til udendørs belysning
af Nørlem kirke.
Man har antaget samme entreprenør, som
gravede i forbindelse med handicapindgangen i
2012.
Der graves kun i gangene og ikke på nogen
gravsteder, men i græsarealet nord om kirken.
Der graves i 40 cm dybde og 20 cm. brede.
(skitse over placering vedlægges)
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Provstiets brug af Præstegården
Sag: Præstegården i Bøvling (870) - Bøvling
Sogn

Beslutning
Provstiudvalget godkender, at Bøvling kirkekasse
bevilges 10.000 kr. ekstra på
driftsrammebevillingen fremover.

Provstiets brug af Præstegården
Bøvling menighedsråd har på et
menighedsrådsmøde drøftet de stadig stigende
udgifter til opvarmning - især i præstegården.
Elforbruget er steget fra 13.349 kwh til 16.915
kwh., hvilket betyder en efterregning på
6.685,11 kr.
Menighedsrådet er kommet frem til, at
merforbruget bla. skyldes provstiets stigende
brug af lokalerne til diverse møder.
Provstiet har hidtil ikke betalt for brug af
lokalerne.
Menighedsrådet har besluttet at foreslå
provstiudvalget, at der betales en årlig "husleje"
for brug af lokalerne til dækning af vame,
rengøring o.l., - ligesom der betales for brug af
kontoret i præsteboligen.
Menighedsrådets forslag til en årlig husleje
lyder på 10.000 kr., som pristalsreguleres.
Menighedsrådet håber på provstiudvalgets
velvillige behandling af forslaget.
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Ansøgning fra Flynder menighedsråd
Sag: Transmittering af gudstjenester til
plejehjemmet (891) - Flynder Sogn
Ansøgning fra Flynder menighedsråd
Flynder menighedsråd har et stort ønske om at
kunne video tramsmittere gudstjenesterne fra
Flynder kirke direkte til Bækmarksbro pleje- og
daghjem.

Beslutning
Provstiudvalget har truffet en principbeslutning om,
at der ikke ydes ligningsmidler til
transmissionsudstyr.
Provstiudvalget synes i øvrigt, at det er en god idé
at kunne transmittere gudstjenesterne til nærmeste
plejehjem.
Hvis menighedsrådet vil realisere projektet, må det
ske ved opsparede midler eller ved de frie midler.

Menighedsrådet har rettet henvendelse til RMK
Teknik i Videbæk, som har sendt et foreløbigt
tilbud på 102.500 kr. incl. moms.
Dertil kommer udgifter til nødvendige el
installationer, som også kan anvendes i andre
sammenhænge på ca. 12.500 kr. incl. moms.
Det endelige tilbud skulle fremkomme i
slutningen af maj måned, idet det oprindelige
tilbud indeholdt opgraderinger af bestående
anlæg på Solvangen - udgifter som
plejehjemmet selv vil kunne afholde.
Menighedsrådet håber, provstiudvalget vil se
positivt på henvendelsen.
(Menighedsrådets ansøgning vedlægges)

7

Ang. medhjælpertimer
Sag: Harboøre kirkegård (893) - Harboøre
Sogn

Provstiudvalget besluttede at bevilge op til 90.000
kr. af 5% midlerne til ekstra medhjælpertimer på
Harboøre kirkegård, da det anses for uforudset, at
man har fået brug for ekstra medhjælpertimer på
kirkegården.

Ansøgning
Harboøre menighedsråd ansøger
provstiudvalget om hjælp til dækning af
merudgifter til en fuldtids
gravermedhjælperstilling på Harboøre
kirkegård i formentlig 4 måneder.
Menighedsrådet vil primo juni sende et
overslag over den merudgift, som søges
dækket.
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Byggeansøgning Altan, Vesterhavsgade 2h,
Bovbjerg, 7620 Lemvig
Sag: Bovbjerg Badehotel (885) - Ferring Sogn

Beslutning
Provstiudvalget har ingen bemærkninger til sagen.

Byggeansøgning Altan, Vesterhavsgade 2h,
Bovbjerg, 7620 Lemvig
Ansøgning om opførelse af altan på
Vesterhavsgade 2h, som er en del af Bovbjerg
Badehotel.
Bygningen ligger i kirkezone 1, og
provstiudvalget anmodes derfor om en
udtalelse.
(sagen vedlagt)
9

Licitationsresultat
Sag: Ombygning af kapel i Fabjerg (851) Fabjerg Sogn

Provstiudvalget godkendte detailprojektet og
licitationsresultatet.

Licitationsresultat
Fabjerg menighedsråd fremsender
licitationsresultat vedr. om- og tilbygning af
eksisterende graver og kapelbygning.
De samlede udgifter efter licitation: 717.137,50
kr.
Fabjerg menighedsråd ønsker projektet
finansieret på følgende måde:
500.000 kr. afsat i budget 2013
100.000 kr. af de frie midler i regnskab 2011 er
afsat til formålet
75.000 kr. af de frie midler i regnskab 2012 er
afsat til formålet
Det resterende 42.137,50 ønsker
menighedsrådet at finansiere af
kassebeholdningen.
I forhold til overslagsprisen d. 26.03.13 er der
en overskridelse på 73.387,50 incl. moms.
Heraf udgør de 18.125 kr. incl. moms ny
stikledning. Det forventes at den eksisterende
stikledning skal udskiftes, da det under
detailprojekteringen viste sig, at den
eksisterende stikledning er for lille.
Det forventes ikke nødvendigt med ekstra
ampere.
(Licitationsresultat m.m. vedlagt)
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Udstykning af præstegårdsjorden
Sag: Konfirmandfaciliter samt garage v.
Møborg præstebolig (773) - Møborg Sogn
Udstykning af præstegårdsjorden
I forbindelse med salg af præstegårdsjorden har
Møborg-Nees menighedsråd modtaget en
regning på godt 35.000 kr. fra landmåleren.
Denne udgift har man ikke taget højde for i
forbindelse med udmålingen af
stiftsmiddellånets størrelse projektet vedr.
konfirmandfaciliteter mm, hvor provenuet fra
salg af jord blev fratrukket projektprisen.

Beslutning
Provstiudvalget besluttede at godkende, at udgiften
til landmåler kan betales af evt. overskud i
projektet.
Bliver der ikke noget overskud, må udgiften
finansieres af kassen.
Kassereren har efter mødet oplyst, at projektet
udviser et overskud.

Arkitekten har ikke det fulde overblik over
budgettet for byggeriet endnu. Hvis det viser
sig, at der er luft i budgettet, ansøger
menighedsrådet provstiudvalget om tilladelse til
at finansiere denne udgift med evt. overskud i
projektet.
Hvis der ikke er overskud, spørger
menighedsrådet hvad man i givet fald skal
gøre?
11

Spørgsmål vedr. budget 2014
Sag: Ang. Møborg-Nees kirkekasses budget
2014 (894) - Møborg Sogn

Provstiudvalget mener, at praksis ang. fordelingen
af udgifter i forbindelse med
minikonfirmandundervisningen fortsætter som
hidtil.

Spørgsmål vedr. budget 2014
I forbindelse med budgettet for 2014 og
kommende års budgetter, bør der tages højde
for kørsel med minikonfirmander. Udgiften vil
allerede være der fra sommerferien i år, - og det
drejer sig om kørsel til og fra Tangsø skole i de
ca. 3 mdr. forløbet varer.
Menighedsrådet spørger, om man skal fortsætte
praksis med at Flynder kirkekasse afholder
udgifter til transport og Møborg-Nees afholder
udgifter til undervisningsmaterialer?

Mht. udgifterne i forbindelse med præsteskifte er
det kutyme her i provstiet, at kirkekassen afholder
udgifterne i forbindelse med prøveprædikener m.v.
Der kan dog søges 5% midler til udgifterne til det,
der skal laves i præstegården, fordi det er uforudset,
at sognepræsten flytter.

Menighedsrådet ønsker samtidig afklaret,
hvordan udgifterne i forbindelse med ansættelse
af ny præst skal finansieres. Skal
menighedsrådet afsætte midler i budget 2014,
eller kan udgifterne dækkes af 5% midlerne?
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Ang. indretning af konfirmandlokale
Sag: Lokale ved Klinkbyhallen (803) - Hove
Sogn

Beslutning
Provstiudvalget godkender, at der bruges max.
206.800 kr. af de henlagte midler, fra salg af
præstegården, til formålet.

Ang. indretning af konfirmandlokale
Hove-Hygum-Tørring menighedsråd ansøger
provstiudvalget om tilladelse til at bruge
206.800 kr. af henlagte midler fra salget af
Hygum præstegård til indretning af
konfirmandlokale.
Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet
bindende aftaler med leverandører, men da
lokalerne skal være klar til brug medio august,
og da provstiudvalgets næste møde først er d.
13. august, ansøges nu.
Budgettet beror på menighedsrådets bedste
skøn af maksimale udgifter.
Klinkby hallen renoverer lokalet med
akustikloft, gulvtæppe og et lille tekøkken.
(MR skrivelse m. budget vedlægges)
13

Honorar til valgt kasserer
Sag: Hove-Hygum-Tørring kirkekasse (783) Hove Sogn
Honorar til valgt kasserer

Da det er skattevæsenet, der har godkendt de
skattefrie satser for de forskellige poster i
menighedsrådet, og kun har godkendt 2300 kr. til
den valgte kasserer, er det ikke muligt at udbetale
3700 kr. skattefrit til den valgte kasserer.
Hvis der udbetales 3700 kr. til den valgte kasserer,
vil pengene blive skattepligtige.

Hove-Hygum-Tørring menighedsråd ansøger
provstiudvalget om tilladelse til, at give
menighedsrådets valgte kasserer samme
skattefrie godtgørelse som formand, kirkeværge
og kontaktperson: 3.700 kr.
Begrundelsen for ønsket er, at der i forbindelse
sammenlægningen af de 3 sognes økonomi har
været og fortsat vil være en ekstra arbejdsbyrde
for menighedsrådets valgte
kasserer. Menighedsrådet ønsker derfor at den
valgte kasserer får den skattefri godtgørelse på
3.700 kr. i hele den første 4 årige valgperiode.
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Fortsættelse af omsætning af kirkegårdsdige
Sag: Diget ved Heldum kirkegård (882) Heldum Sogn
Fortsættelse af omsætning af kirkegårdsdige
Omsætningen af østdiget ved Heldum kirke
forventes afsluttet her i juni måned, med en
samlet udgift på ca. 325.000 kr. mod forventet
650.000 kr. som er bevilget i forbindelse med
budget 2013.
Lemvig-Heldum menighedsråd ansøger
provstiudvalget om, at det overskydende beløb
på ca. 325.000 kr. må bruges til omsætning af
norddiget og så meget som kan nås af vestdiget.
Der er begyndende udskridninger i nord- og
vestdigerne jf. menighedsrådets skrivelse. Det
forventes, at man kan nå hen til omkring
indgangslågen ca. midt på vestdiget.

Beslutning
Provstiudvalget anbefaler, at arbejdet fortsættes for
de midler, der er til overs fra det allerede udførte
digearbejde.
Provstiudvalget anbefaler samtidig, at digearbejdet
gøres færdigt .
Provstiudvalget noterer sig, at menighedsrådet kan
finde likviditet til finansiering af den sidste del af
digearbejdet i 2013, mod at restbeløbet bevilges til
kassen i 2014.
Provstiudvalget besluttede at bevilge LemvigHeldum kirkekasse 300.000 kr. på anlægsrammen i
2014 til dette formål.

Ydermere ansøger man om en fortsættelse af
resten af vestdiget og hele syddiget, her buler
store dele at diget udad jf. skrivelse.
Fortsættelsesprojektet som omhandler de
resterende diger på kirkegården vurderes til at
beløbe sig til samlet ca. 625.000 kr. jf. overslag
på m2 pris fra Poda Hegn Vest.
Mht. finansieringen af den sidste del af
digeomsætningen oplyser menighedsrådet, at
man forventer i 2013 af kunne finde likviditet,
således at omsætningen kan foregå i 2013.
Dette kræver dog, at man på en eller anden
måde bliver tilført tilsvarende midler senest i
regnskabsåret 2014.
Da ovenstående ønskes som en fortsættelse af
et projekt, ansøger menighedsrådet om at måtte
påbegynde arbejdet snarest muligt.
Menighedsrådet håber på godkendelse af
ovenstående, og arkitekten vil så efterfølgende
fremsende materiale til videre godkendelse af
arbejdet.
(Skrivelse vedlægges)
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Varmestyring
Sag: Energibesparelser i kirkerne (863)
Provstiudvalget drøfter menighedsrådenes
tilbagemeldinger ang. erfaringer med tiltaget
vedr. varmestyring i kirkerne, og tager stilling
til, om der skal afsættes budgetmidler til
formålet i 2014.
Varmestyring i Harboøre kirke.
Harboøre menighedsråd har fremsendt
redegørelse (vedlagt)
Varmestyrring i Nørre Nissum kirke
Nørre Nissum menighedsråd har fremsendt
redegørelse (vedlagt)

Beslutning
Provstiudvalget ønsker mere historik på effekten
inden man vil tage stilling til, om der skal etableres
lignende styring i flere kirker.
Det blev besluttet, at man vil indhente nye
oplysninger hos de 3 menighedsråd, som allerede
har fået etableret styringen, forud for
budgetbehandlingen vedr. 2015.
Provstiudvalget besluttede samtidig, at man i
forbindelse med, at man evaluerer på disse
oplysninger, vil indkalde til et møde, hvor de
involverede menighedsråd inviteres og hvor
leverandøren Lontech Solutions inviteres til at
komme og forklare og begrunde effekten på
baggrund af indhentede oplysninger.

Ang. varmestyring i Flynder kirke
Graveren i Flynder har fremsendt redegørelse
(vedlagt)
16

Høring
Sag: Kirkeministeriet (735) - Kirkeministeriet

Provstiudvalget har ingen bemærkninger.

Høring - udkast til bekendtgørelse om valg af
medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd og
vejledning om fastsættelse af stiftsrådenes
forretningsorden mv.
Kirkeministeriet har fremsendt følgende i
høring:
Udkast til bekendtgørelse om valg af
medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd samt
Udkast til vejledning om fastsættelse af
stiftsrådenes forretningsorden mv.
(Vedlægges)

17

GIAS priser

Provstiudvalget synes det en god idé, at nedsætte et
udvalg.

Nedsættelse af udvalg til undersøgelse af
kirkegårdenes egne priser i GIAS

Det foreslås, at kirkegårdslederen i Lemvig
indtræder i udvalget.
Kirkegårdslederen er indforstået og LemvigHeldum menighedsråd har accepteret, at
kirkegårdslederen deltager i udvalgsarbejdet
sammen med provstisekretæren og provsten.
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Udkast PUK budget 2014
Sag: PUK budget 2014 (890)

Beslutning
Godkendt

Udkast PUK budget 2014
Til provstiudvalgets godkendelse
(udkast vedlagt)
19

Fældning af to træer på Nørre Nissum
Kirkegård
Sag: Nørre Nissum kirkegård (895) - Nørre
Nissum Sogn

Godkendt

Fældning af to træer på Nørre Nissum
Kirkegård
Nørre Nissum menighedsråd ansøger
provstiudvalget om tilladelse til fældning af to
udgåede træer på Nørre Nissum kirkegård.
Det ene træ står lige til højre ed indgangen. Det
andet, et udgået kastanjetræ, står mod vest.
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Orienteringsmøde d. 17.06.13
Sag: Hospitalskirke i Gødstrup (842) - Viborg
Stift

Taget til efterretning

Orienteringsmøde d. 17.06.13
Planerne om opførelsel af en hospitalskirke ved
det nye hospital i Gødstrup har som bekendt
været diskuteret i provstierne.
Der afholdes et åbent orienteringsmøde mandag
d. 17. juni kl. 19.30 - 21.15 i "Plexus" i
Holstebro.
På mødet bliver projektet præsenteret, og alle
menighedsråd får lejlighed til at fremføre kritik
af og spørgsmål til projektet.
(Indbydelse med bilag er sendt pr. mail d.
14.05.13)
21

Høring over Debatoplæg
Sag: Kirkeministeriet (735) - Kirkeministeriet

Taget til efterretning

Høring over Debatoplæg
Der afholdes debatmøde i Viborg d. 19.06.13
kl. 19.00 - 21.30 ang. debatoplægget fra
udvalget om en mere sammenhængende og
moderne styringsstruktur for folkekirken.
(Debatoplægget er sendt elektronisk d.
08.05.13)
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Ang. vinduesreparationen i Vandborg kirke
Sag: Vinduer i Vandborg kirke (844) Vandborg Sogn

Taget til efterretning

Ang. vinduesreparationen i Vandborg kirke
Arkitekten har oplyst, at vinduerne er noget
mere beskadiget, end det har været muligt at se
tidligere. Specielt har et af vinduerne mange og
ret omfattende skader.
Skaderne skyldes hovedsagelig støbefejl, fra da
vinduerne blev støbt.
Det må derfor forudses, at smedens
reparationsarbejde bliver noget dyrere, end
oplyste overslagspris. (ca. 260.000 kr.) Skitsebudgettets afsatte 20.000 kr. til
uforudseelige udgifter slår sandsynligvis ikke
til.
Arkitekten forsøger, så snart det er muligt, at at
få et økonomisk overblik.
(Der er i budget 2013 afsat 300.000 kr. til
projektet)

23

Flynder menighedsråd ønsker besøg af
Nationalmuseet
Sag: Flynder kirke (883) - Flynder Sogn

Taget til efterretning

Flynder menighedsråd ønsker besøg af
Nationalmuseet
Flynder menighedsråd har fremsendt
anmodning om besøg af en konsulent fra
Nationalmuseet.
Sagen drejer sig primært om, at rustne
jernankre i korets østside laver ravage i det
indvendige murværk, så der er begyndende
afskalninger af kalk og puds.
Menighedsrådet har behov for vejledning i,
hvordan det skal forholde sig med hensyn til
udbedring af skaderne, og provsten har, på
provstiudvaglets vegne, anmodet
Nationalmuseets konsulent om at aflægge
Flynder kirke et besøg, når vedkommende i
forvejen er på egnen.
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Høring om procedure ved ansættelse i
provstestillinger
Sag: Kirkeministeriet (735) - Kirkeministeriet

Taget til efterretning

Høring om procedure ved ansættelse i
provstestillinger
Sagen har været til udtalelse hos
provstiudvalget.
Provstiudvalget har ingen bemærkninger.
25

Ansættelse i Herning Pastorat, Viborg Stift
Sag: Møborg-Nees pastorat (748) - Møborg
Sogn

Taget til efterretning

Ansættelse i Herning Pastorat, Viborg Stift
Sognepræsten i Møborg-Nees Bo Knudsen har
fået nyt embede i Herning Pastorat.
Bo Knudsen holder afskedsgudstjeneste i
Møborg og Nees d. 2. juni og tiltræder i sin nye
stilling pr. 15. juni 2013.
Biskoppen har konstitueret pastor Kaj Anker
Jensen i stillingen fra d. 2. juni til og med d. 31.
august, eller indtil stillingen genbesættes, hvis
dette sker før d. 31. august.
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Eventuelt

Referatet godkendt:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Torsdag d. 8. august 2013 kl. 10.00

Referat,04-06-2013
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