Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 21. august 2012. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: ingen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Besigtigelse i Fjaltring kirke
Sag: Fjaltring kirke (671) - Fjaltring Sogn

Provstiudvalget besigtigede altertavle og
prædikestol i Fjaltring kirke, og besluttede på
baggrund heraf, at der ikke skal gøres noget ved
altertavlen.
Derimod mener provstiudvalget, at der bør gøres
noget ved opgangen til prædikestolen.
Menighedsrådet opfordres til at rette henvendelse
til arkitekt med henblik på, at få set på sagen og få
en konservator til at se på det, så der kan udregnes
et prisoverslag.

Besigtigelse i Fjaltring kirke
Som opfølgning på sagen fra Fjaltring på sidste
møde, har provsten aftalt med formanden i
Fjaltring, Johannes Andersen, at
provstiudvalget vil besigtige forholdene.
Det er aftalt med Johannes Andersen, at
provstiudvalgsmødet starter i Fjaltring kirke kl.
10.00.
3

PU møder

Mødet er flyttet til tirsdag d. 11.09.12 kl. 16.00

Forslag til ændring af mødedato d. 13.09.12
p.g.a. studietur i provstiet.
4

Forslag om oprettelse af fælles kor i Lemvig
Provsti
Sag: Fælles kor i Lemvig provsti (676)
Forslag om oprettelse af fælles kor i Lemvig
Provsti

Provstiudvalget synes projektet lyder spændende,
men finder det dog urealistisk, på grund af den
meget beskedne interesse, som børn har for at
synge i kor og på grund af de afstande, der er
mellem sognene.
Desuden forekommer økonomien i projektet at
være uoverskuelig.

Tillidsrepræsentanten for provstiets organister
Inge Marie Andersen har i samarbejde med 3 af
provstiets øvrige organister fremsendt et forslag
om oprettelse af provstikor i Lemvig provsti.

Endelig er det provstiudvalgets opfattelse, at hvis et
sådant projekt skulle realiseres, måtte det
fremkomme som et ønske fra menighedsrådene i
provstiet.

Provstiudvalget drøfter sagen.

Provstiudvalget kan ikke anbefale, at der arbejdes
videre med projektet.

(Skrivelse vedr. forslag til oprettelse af
provstikor, samt vedtægt for Lemvig Provstis
korsamarbejde Børne- og Ungdomskor
vedlægges)
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Udkast til lovforslag behandles
Sag: Udkast til forslagslag til Lov om ændring
af lov om ansættelse af stillinger i folkekirken
m.v. (686) - Kirkeministeriet
Udkast til lovforslag behandles
Provstiudvalget behandler udkast til lovforslag
vedr. provstestillinger og provstiudvalget.
Udkastet er i høring indtil udgangen af august
måned.
(Høringsbrev samt lovforslag vedlægges)

Beslutning
Provstiudvalget kan anbefale, at provstestillingen i
fremtiden placeres et sted i provstiet og kan i øvrigt
anbefale, at § 14 a - e bliver vedtaget som
gældende lov med den indflydelse, som tildeles
menighedsråd, provstiudvalg og biskop i
forbindelse med besættelse af provste- og
domprovstestillinger i fremtiden.
Provstiudvalget er endvidere af den opfattelse, at
det også i fremtiden vil være tilstrækkeligt med 4 6 læge provstiudvalgsmedlemmer, og at det også er
tilstrækkeligt, at provsten som gejstlig person er
født medlem af provstiudvalget.
Provstiudvalget mener ikke, at det er nødvendigt, at
der også vælges en sognepræst til at være medlem
af provstiudvalget.
Endelig kan provstiudvalget tilslutte sig, at det
ordinære valg til provstiudvalg flyttes, så det i
fremtiden afholdes inden udgangen af oktober
måned.

6

Ansøgning om tilføjelse til
kirkegårdsvedtægten på Møborg og Nees
kirkegårde
Sag: Provstiudvalgsmøde d. 21. august 2012
(685)

Godkendt

Ansøgning om tilføjelse til
kirkegårdsvedtægten på Møborg og Nees
kirkegårde
Møborg-Nees menighedsråd anmoder
provstiudvalget om tilladelse til at lave en
tilføjelse til kirkegårdsvedtægterne ang.
muligheden for at kunne tilbyde
kombinationsgravsteder på Møborg og Nees
kirkegårde.
(Ansøgning vedlagt)
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Licitationsresultat til Provstiudvalgets
godkendelse
Sag: Konfirmandfaciliteter i Møborg
præstegård (387) - Møborg Sogn
Licitationsresultat til Provstiudvalgets
godkendelse

Beslutning
Provstiudvalget godkender licitationsresultatet.
Provstiudvalget kan dog ikke godkende, at der
opsættes solceller på bygningen.
Det anbefales herefter, at der bevilges MøborgNees kirkekasse et 10 årigt stiftsmiddellån på
1.950.000 kr. idet udgiften til solcelleanlæg samt
salg af jord er fratrukket licitationsresultatet.

Der har været afholdt licitation over arbejderne
vedr. konfirmandfaciliteter v. Møborg
præstebolig.
Da licitationsresultatet er billigere end
overslagsprisen, ønsker menighedsrådet at
opsætte solceller. Solcellerne er indregnet i
budgettet efter licitation. Budgettet efter
licitation lyder på 3.133.125 kr. hvilket svarer
til overslagsprisen.
(Licitationsresultat m.v. vedlægges)
8

Betinget skøde til provstiudvalgets
godkendelse
Sag: Bortforpagtning af jord under MøborgNees menighedsråd (654) - Møborg Sogn

Godkendt

Betinget skøde til provstiudvalgets godkendelse
Betinget skøde vedr. salg af præstegårdsjorden i
Møborg til provstiudvalgets godkendelse
(Skøde vedlagt)
9

Detailprojekt - Graver og redskabsbygning
Sag: Ramme kirkegård (320) - Ramme Sogn
Detailprojekt - Graver og redskabsbygning
Dybe-Ramme menighedsråd ansøger om
godkendelse af detailprojekt vedr. graver- og
redskabsbygning på Ramme kirkegård.

Provstiudvalget anbefaler detailprojektet godkendt i
Stiftsøvrigheden.
Provstiudvalget anbefaler herefter et 10 årigt
stiftsmiddellån på 1.600.000 kr.
Menighedsrådet har egne midler på et tilsvarende
beløb.

Ajourført prisoverslag på 3.158.638,83 kr. er
ca. 200.000 kr. højere end tidligere, da
anlæggelse af p-plads nu er indeholdt i prisen.
(Detailprojekt vedlagt)
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Ansøgning
Sag: Vinduer i Vandborg kirke (679) Vandborg Sogn
Ansøgning
Vandborg menighedsråd ansøger om tilladelse
til at istandsætte kirkens gamle
støbejernsvinduer og montere forsatsvinduer jf.
arkitekt Knud Fuusgaards beskrivelser.
Menighedsrådet har overvejet at udskifte
støbejernsvinduerne med trævinduer, men vil
foretrække at beholde de gamle og med
forsatsvinduer.
Menighedsrådets overvejelser fremgår af Knud
Fuusgaards projektmateriale.

Beslutning
Provstiudvalget kan anbefale menighedsrådets
ønske om at eksisterende vinduer istandsættes, så
kirken bevarer sit nuværende udseende både inde og udefra. Provstiudvalget kan ligeledes anbefale,
at der monteres forsatsvinduer, som foreslået af
arkitekten.
Der afsættes 300.000 kr. til formålet i budget 2013

Knud Fuusgaard har udarbejdet 2 forslag
- et for istandsættelse af de gamle
støbejernsvinduer og montering af
forsatsvinduer.
Pris: 260.856,25 kr.
- et forslag til udskiftning af
støbejernsvinduerne med trævinduer med
koblede rammer.
Pris: 231.525 kr.
(Projektsmaterialet vedlægges)
Menighedsrådet har på bilag 6 i budgettet
ønsket 300.000 kr. til formålet.
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Ændringer til projektet vedr. renovering af
østdiget
Sag: Østdiget ved Vandborg kirke (540) Vandborg Sogn

Beslutning
Provstiudvalget anbefaler det reviderede projekt
godkendt i stiftsøvrigheden.
Der afsættes yderligere 34.000 kr. til formålet i
budget 2013.

Ændringer til projektet vedr. renovering af
østdiget
Vandborg menighedsråd har pga. stiftets
bemærkninger i forbindelse med godkendelsen
jf. nedenstående, arbejdet videre med sagen, og
man har pga. disse bemærkninger rettet ind,
hvilket betyder en ekstra udgift for kirkekassen
på ca. 30.000 kr. + moms (kassereren har
tidligere oplyst, at man regner med at kunne
trække ½ moms hjem). Ekstra udgifter incl.
moms beløber sig til ca. 34.000 kr.
Stiftet godkender renovering af østdiget på
Vandborg kirkegård
Stiftet godkender projektet vedr. renovering af
østdiget ved Vandborg kirkegård, under
forudsætning af, at:
- Der på den ældre kirkegård (område A,B og
C) følges nuværende digeforløb, og diget
opbygges på eksisterende bundsten. Afvigelser
skal ske efter aftale med Nationalmuseet. Det
vil sige, at, hvis det viser sig at disse sten
alligevel må tages op, skal nationalmuseet
straks kontaktes.
- Fundering og gødskning udelades og
eksisterende kernemateriale genanvendes i
størst muligt omfang. Nyt kernemateriale må
ikke være lerblandet sand, men overvejende let
muld.
- Ved hele digets inderside udlægges et min. 2
m bredt græsareal.
- Omsætning af det nye dige ved
kirkegårdsudvidelsen bør udføres som et
almindeligt istandsættelsesarbejde. Det vil sige,
at opførelse af en jordvold på udvendig side
ikke bør tillades. Diges kan evt. ændres til et
ensidet dige med jordskrænt på indvendig side.
- Nye træer kan blot være unge træer med
tydelig gennemgående stamme og med jævnt
fordelte sidegrene.
(Konsulentudtalelser samt ansøgning om
ændringer vedlægges)
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Ansøgning om omsætning af østdiget på
Heldum kirkegård
Sag: Diget ved Heldum kirke (656) - Heldum
Sogn

Beslutning
Provstiudvalget anbefaler projektet godkendt i
stiftet.
Lemvig-Heldum kirkekasse tilføres de nødvendige
midler: 650.000 kr. i budget 2013.

Ansøgning om omsætning af østdiget på
Heldum kirkegård
Lemvig-Heldum menighedsråd ansøger om
provstiudvalgets godkendelse af projektet til
omsætning / restaurering af østdiget på Heldum
kirkegård.
Projektet beløber sig iflg. landskabsarkitektens
overslagspris til: 782.500 kr.
Menighedsrådet har oplyst, at det forventes, at
85% af momsen kan hentes hjem, så nettoprisen
er ca. 650.000 kr.
(Ansøgning og projektbeskrivelse m. overslag
vedlægges, Nationalmuseets rapport om
Heldum kirke sendes pr. mail)

13

PUK kvartalsrapport 2. kv. 2012
Sag: PUK regnskab 2012 (628)

Godkendt

PUK kvartalsrapport 2. kv. 2012
Til provstiudvalgets godkendelse.
(Vedlagt)
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MR budgetbidrag til behandling
Sag: Budget 2013 (645)
MR budgetbidrag til behandling
Menighedsrådenes budgetbidrag vedr. 2013
behandles.
På baggrund heraf udmeldes drifts- og
anlægsrammebevillingen vedr. budget 2013.
(Budgetterne er tidligere fremsendt)
Nye skøn for pris og lønudvikling i 2013
Ministeriet har udsendt nye skøn for pris og
lønudvikling:
Løn: 0,4 (-0,2 i forhold til marts måned)
Øvrige driftsudgifter: 2,7 (0,7 i forhold til marts
måned)
Anlæg: 4,2 (0,1 i forhold til marts måned)
Generelt pris- og lønindeks: 1,3

Beslutning
Iflg. kommunens beregning, som beror på
statsgarantien, har vi samlet 36.708.000 kr.
Hertil kommer et tilgodehavende hos kommunen
pr. 01.01.12 på 1.011.503 kr., fratrukket et
budgetteret forbrug i 2012 på 1.018.000 kr., hvilket
betyder, at vi har ialt: 36.701.503 kr. til
kirkekasserne, provstiudvalgskassen, 5% puljen og
landskirkeskatten ved en kirkeskatteprocent på
1,27.
Kirkeministeriet har oplyst, at landskirkeskatten i
2013 er: 4.444.729 kr.
Udligningstilskuddet er: 3.836.000 kr.
På baggrund heraf fordelte provstiudvalget de
forventede kirkelige ligningsmidler for 2013 og
udmelder drifts- og anlægsrammebevillingerne til
kirkekasserne.
Der blev afsat 1.400.000 kr. til 5% puljen.
(Oversigt over kommunale ligninger og
mellemregninger samt samlet oversigt over den
udmeldte bevilling er vedlagt)
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Ny PUK budget 2013
Sag: PUK budget 2013 (670)

Godkendt

PUK budget 2013
Ny PUK budget 2013 til provstiudvalgets
godkendelse.
(tidligere fremsendt sammen med budgetterne)
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Evalueringsrapport vedr. projekt
"Samarbejde i sognet"
Sag: Provstikonsulent i Viborg Stift (127) Viborg Stift

Taget til efterretning

Evalueringsrapport vedr. projekt "Samarbejde i
sognet"
Projekt "Samarbejde i sognet" er som bekendt
ophørt med udgangen af 2011.
Konsulent Hans Old Jensen har nu afsluttet sit
arbejde, og udarbejdet en evalueringsrapport.
(Evalueringsrapporten fremsendes elektronisk)
17

Møde ang. klokke og klokkestol i Hygum
kirke
Sag: Klokkestolen i Hygum kirke (135) Hygum Sogn

Taget til efterretning

Møde ang. klokke og klokkestol i Hygum kirke
Der har d. 5. juli 2012 være afholdt møde i
Hygum kirke ang. sagen vedr. klokke og
klokkestol i Hygum kirke.
(referat vedlagt)
Hygum MR's skrivelse til A.P. Møller og
hustrus fond ang. klokkestolen
Hygum menighedsråd er som bekendt stillet
midler i udsigt fra A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
formaal i forbindelse med finansieringen af
klokkestolen.
Fonden har skrevet til MR for at få oplyst, hvor
langt projektet er.
Menighedsrådet har svaret jf. vedlagte
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Lemvig-Heldum skriver til Nationalmuseet
Sag: Indvendig vedligeholdelse af Heldum
kirke (439) - Heldum Sogn

Taget til efterretning

Lemvig-Heldum skriver til Nationalmuseet
Lemvig-Heldum menighedsråd skriver til
Nationalmuseet ang. kalkningsarbejdet i
Heldum kirke. Der er nu konstateret store
skjolder på indvendig side af sydmuren, og
menighedsrådet følger dette meget nøje.
Menighedsrådet forventer, at hvis der
forekommer ekstra udgifter i forbindelse med
udbedring og reparation, må det være
nationalmuseets kalkningstjeneste der dækker
disse merudgifter.
Menighedsrådet henviser til Nationalmuseets
brev af 21.11.11, hvor man skriver, at "der er
sket en beklagelig misforståelse i opfattelsen af
museets rapport" vedr. anvendelse af hydraulisk
mørtel til det indvendige arbejde
19

Bevilling af lån
Sag: Ny garage ved præsteboligen i Gudum
(261) - Gudum Sogn

Taget til efterretning

Bevilling af lån
Stiftet har bevilget Gudum menighedsrådet et
10 årigt lån i stiftsmidlerne på 1.053.500 kr. til
delvis dækning af udgifterne ved opførelse af
dobbelt garage og velfærdsrum i Gudum
præstegård.
20

Tørring menighedsråd ansøger om tilladelse
til at konvertere midler
Sag: Tørring kirkegård (137) - Tørring Sogn

Taget til efterretning

Tørring menighedsråd ansøger om tilladelse til
at konvertere midler
Tørring menighedsråd har 60.000 kr. til at stå til
fliser på konto 741120 "videreførsel af midler
til ikke udført anlægsarbejder", der ikke bliver
til noget. Man ansøger derfor provstiudvalget
om tilladelse til at konvertere midlerne til
renovering af diger.
Provsten har på provstiudvalgets vegne
godkendt ansøgningen.
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Stiftet godkender vinduesprojekt
Sag: Nye vinduer i Rom kirke (622) - Rom
Sogn

Taget til efterretning

Stiftet godkender vinduesprojekt
Stiftet kan godkende det fremsendte forslag
vedr. udskiftning af vinduer i Rom kirke.
Stiftet anbefaler, at Nationalmuseets anvisning
følges.Vinduerne skal udføres som nøjagtige
kopier af de gamle, og kan det lade sig gøre,
bør der fortsat være mundblæst glas i ruderne.
(Nationalmuseets og Den kgl.
bygningsinspektørs udtalelser vedlægges.)
22

Svar til menighedsrådene for Hove. Hygum
og Tørring sogne vedr. fælles menighedsråd,
herunder dispensation fra § 1, stk. 1,
Sag: Fælles menighedsråd i Hove-HygumTørring (675) - Hove Sogn

Taget til efterretning

Svar til menighedsrådene for Hove. Hygum og
Tørring sogne vedr. fælles menighedsråd,
herunder dispensation fra § 1, stk. 1,
Menighedsrådene i Hove-Hygum og Tørring
bliver efter næste menighedsrådsvalg ét fælles
menighedsråd.
Menighedsrådene har besluttet, at fælles
menighedsrådet skal bestå af 15 medlemmer,
fordelt med 5 medlemmer til hvert af sognene.
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Stiftet udbetaler stiftsmiddellån kr.
1.067.000 - Møborg præstebolig
Sag: Møborg præstegård (569) - Møborg Sogn

Taget til efterretning

Stiftet udbetaler stiftsmiddellån kr. 1.067.000 Møborg præstebolig
Møborg-Nees kirkekasse er bevilget et 10 årigt
stiftsmiddellån på 1.067.000 kr. til
restfinansiering af skimmelrenoveringen i
Møborg præstebolig.
De samlede udgifter i forbindelse med
renoveringen er herefter: 2.633.978,58 kr.
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Sindet at yde tilskud 2012 - Ferring kirke
Sag: Ferring kirke (316) - Ferring Sogn

Taget til efterretning

Sindet at yde tilskud 2012 - Ferring kirke
Ministeriet for Ligestilling og Kirke har, under
henvisnig til ansøgning om statstilskud af 28.
oktober 2011, meddelt, at der som
udgangspunkt vil kunne bevilges tilskud til
istandsættelsearbejdet fra den gamle
kirkerestaureringsordning, der er lukket for
tilgang 1. marts 2012.
Det bemærkes dog, at den endelig afgørelse om
tilskud - herunder evt. tilskuddets størrelse og
tidspunkt for udbetaling - først kan træffes, når
det endelige regnskab med dokumentation for
arbejdets udførelse foreligger.
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Lokalplan Lp164 og tillæg til kommuneplan
2009-2021
Sag: Lokalplan Lp164 og tillæg til
kommuneplan 2009-2021 (677) - Møborg
Sogn

Taget til efterretning

Lokalplan Lp164 og tillæg til kommuneplan
2009-2021
Provstiudvalget har haft:
Forslag til lokalplan Lp 164 – og tillæg nr. 9 til
kommuneplan 2009 - 2021 til udtalelse.
Hverken Møborg-Nees menighedsråd eller
provstiudvalget havde bemærkninger i sagen.
26

Stiftet sender sagen til udtalelse hos
konsulenter
Sag: Ny kirkegårdsmur i Harboøre (669) Harboøre Sogn

Taget til efterretning

Stiftet sender sagen til udtalelse hos konsulenter
Stiftet har sendt sagen ang. bygning af ny
kirkegårdsmur v. Harboøre kirke til udtalelse
hos stiftets konsulenter.
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PU orienteres om planerne for den kirkelige
betjening af det kommende storsygehus i
Gødstrup
Sag: Provsten (75)

Taget til efterretning

PU orienteres om planerne for den kirkelige
betjening af det kommende storsygehus i
Gødstrup
Der har været afholdt møde for biskopper og
provster i "optageområdet".
Det er allerede besluttet, at der skal bygges et
kapel og et stillerum til eftertanke og refleksion
på sygehuset. Såvel kapel som stillerum skal
kunne bruges af alle religtioner, så derfor skal
der tænkes kreativt.
På mødet blev det besluttet, at folkekirken
finansierer og bygger en ny kirke i det nye
hospital.
28

PU orienteres om vågekorps
Sag: Vågetjeneste i Lemvig provsti (674)

Taget til efterretning

PU orienteres om vågekorps
På et præstemøde i juni måned orienterede Poul
Erik Knudsen om, at der arbejdes på at etablere
en vågetjeneste i Lemvig provsti.
Det er planen, at tjenesten skal omfatte hele
Lemvig kommune, og man vil arbejde på at få
personer med fra hele området.
Man forventer, at arbejdet går i gang i efteråret,
og der udsendes materiale til sognene først på
efteråret.
Mht. økonomien betaler kirkekassen i LemvigHeldum i 1. omgang. Der skal udbetales
kørselsgodtgørelse til de frivillige.
Når der er gået et år, og man har overblik over
udgifterne, kan Lemvig-Heldum kirkekasse evt.
tilføjes budgetmidler til formålet.
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Konstituering Steen Sunesen - LemvigHeldum Sogne, Lemvig Provsti, Viborg Stift
Sag: LEMVIG-HELDUM PASTORAT (47) Lemvig Sogn

Taget til efterretning

Konstituering Steen Sunesen - Lemvig-Heldum
Sogne, Lemvig Provsti, Viborg Stift
Poul Erik Knudsen er bevilget studieorlov i
perioden d. 01.09. - 30.11.12.
I denne periode er pastor Steen Sunesen ansat
som konstitueret sognepræst i Lemvig-Heldum.
30

Konstituering Kaj Anker Jensen - Bøvling og
Flynder sogne, Lemvig Provsti, Viborg Stift
Sag: BØVLING-FLYNDER PASTORAT (42)
- Bøvling Sogn

Taget til efterretning

Konstituering Kaj Anker Jensen - Bøvling og
Flynder sogne, Lemvig Provsti, Viborg Stift
Under Knud Erik Nissens orlov d. 01.10 31.12.12 er pastor Kaj Anker Jensen ansat som
konstitueret sognepræst i Bøvling og Flynder.
31

Eventuelt

Referatet godkendt:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Næste møde: Budgetsamråd torsdag d. 6. september 2012 kl. 19.30
Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 11. september 2012 kl. 16.00 (Off. budgetmøde)

Referat,21-08-2012

Side: 13

