Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 12. december 2012. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Offentlig referat
Provst Knud Erik Nissen har studieorlov i perioden d. 01.10.12 - 31.12.12
Provst Carsten Hoffmann er konstitueret i provsteembedet, og varetager derfor Knud Erik Nissens
formandshverv for provstiudvalget.
Fraværende: ingen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Lønblad
Sag: Vejledende lønblad (697)

Lønblad godkendt

Lønblad endnu engang.
På mødet i September godkendte
provstiudvalget det vejledende lønblad, som
skulle være gældende fra
godkendelsestidpunktet og fremadrettet.
Der er i mellemtiden kommet et nyt lønblad til
provstiudvalgets godkendelse.
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Mødepunkt
3

Opfølgning på tidligere ansøgning
Sag: Ansøgning om 5% midler til vandledning
(461) - Hygum Sogn

Beslutning
Provstiudvalget besluttede at bevilge 54.276,37 kr.
af 5% midler til denne uforudsete udgift.

Opfølgning på tidligere ansøgning
I 2010 ansøgte Hygum menighedsråd om 5%
midler til uforudsete udgifter i forbindelse med
reparation af vandledninger i skel ved
parkeringspladsen.
I 2010 anslog man, at arbejdet ville beløbe sig
til ca. 15 - 20.000 kr. ex. moms.
Provstiudvalget godkendte på det tidspunkt
ansøgningen, og gav tilsagn om at beløbet
kunne udbetales, når arbejdet var udført og
regning forelå.
Sagen er trukket ud, og det har vist sig at være
et mere vanskeligt projekt end først antaget.
Projektet er nu afsluttet, og menighedsrådet har
fået en regning på vandledning og følgearbejder
på ialt 54.276,37 kr. incl. moms og da det er et
væsentlig højere beløb end først bevilget, er der
fremsendt en ny ansøgning.
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Beslutning

Afgørelse Hygum Kirke, Lemvig Provsti,
ansøgning om ny klokkestol samt reparation
af murværket i tårnet på Hygum Kirke
Sag: Klokkestolen i Hygum kirke (135) Hygum Sogn

Provstiudvalget er tilbageholdende med at bevilge
et stiftsmiddellån på nuværende tidspunkt før
fonden har truffet en afgørelse.

Ansøgning ang. finansiering
Stiftet har behandlet og godkendt ansøgningen
om ny klokkestol samt reparation af murværket
i tårnet i Hygum kirke.

Er fondens svar negativt, kan sagen genbehandles
på provstiudvalgsmødet d. 5. februar 2013.

Menighedsrådet opfordres til at rykke A.P. Møller
for et svar.

Der er følgende anbefalinger i forhold til det
ansøgte:
1. I stedet for det påtænkte materialevalg i
forhold til bagbeklædningen anbefales det, at
bagbeklædningen udføres af hårdttræ, som
lugerne er fremstillet af.
2. Klokkestolen bør udføres med et tomt fag til
den supplerende klokke, både for, at opgaven
med en evt. ny klokke vil blive lettere i
fremtiden, men også fordi de to fag vil komme
til at danne en harmonisk sammenhængende
enhed.
Menighedsrådet har som bekendt søgt projektet
finansieret hos A.P. Møller og hustru Chastine
Mc. Kinney Møllers Fond.
Menighedsrådet har tidligere fået tilsagn om
437.000 kr. fra fonden, og man går ud fra, at
dette tilsagn stadig er gældende, da der er
brevvekslet undervejs.
Projektet er ændret en del siden 1. ansøgning,
og Hygum menighedsråd har i forbindelse med
det nye og nu godkendte projekt d. 1. august
2012 sendt en tillægsansøgning.
Menighedsrådet har endnu ikke hørt fra fonden,
og da man rigtig gerne vil igang med arbejdet,
ansøger Hygum menighedsråd nu
provstiudvalget om, at finansiere projeketet
med optagelse af stiftsmiddellån indtil de
forventede fondsmidler kan udbetales.
Det samlede projekt beløber sig til:
1.265.793,75. Der er foreløbig bevilget:
437.000 kr., - man ansøger derfor om et
stiftsmiddellån på: 828.793,75 kr.
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Ang. overførsel af midler fra 2012 til 2013
Sag: Unge og Kirke (112)

Beslutning
Provstiudvalget godkendte, at 20.000 kr. af PUK
kassens frie midler i regnskab 2012 disponeres til
Unge og Kirke i 2013.

Ansøgning om overførsel af midler fra 2012 til
2013
Forum for Unge og kirke ansøger
provstiudvalget om overførsel af ubrugte midler
i 2012 til 2013.
I begyndelsen af 2012 skulle der have været
afholdt en rockgudstjeneste i Bøvling kirke,
hvor et team fra Brorsons kirke skulle
medvirke. Brorsons kirke aflyste i sidste
øjeblik, og rockgudstjenesten blev aflyst.
Nu har Brorsons lovet at komme d. 27. januar
2013, og Forum for unge og kirke ansøger om,
at ubruge midler fra 2012 kan overføres til
2013, - ca. 20.000 kr.
Da det er PUK kassen, som finansierer Forum
for unge og kirkes arbejde, tager
provstiudvalget stilling til, om 20.000 kr. af
PUK kassens frie midler ved udgangen af 2012,
disponeres til Forum for Unge og kirkes arbejde
i 2013.
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Afgørelse Vandborg Kirke, Lemvig Provsti
Sag: Vinduer i Vandborg kirke (679) Vandborg Sogn

Beslutning
Provstiudvalget godkendte, at arkitektens
anbefalinger i redegørelsen følges.

Afgørelse Vandborg Kirke, Lemvig Provsti
Stiftet godkender det fremsendte forslag om
istandsættelse af de nuværende
støbejernsvinduer og montering af
forsatsvinduer.
Godkendelse er betinget af følgende:
Det gamle glas i vinduerne bør genanvendes i
muligt omfang og suppleres med nye glas af
antikglas. Vinduerne bør behandles med grafital
grå maling fra værksted.
For så vidt angår forsatsvinduerne anbefales
det, at arkitekten giver tegninger til
forsatsvinduer udført i tynde rustfri stålprofiler,
som males i samme farve som
støbejernsvinduerne. Forsatsvinduerne skal
udføres med gennemgående glas uden
tværgående sprosser.
Redegørelse til endelig godkendelse i
provstiudvalget
Arkitekt Knud Fuusgaard har fremsendt en
redegørelse i forbindelse med stiftets
bemærkninger til godkendelsen af
istandsættelsen af kirkens støbejernsvinduer og
montering af forsatsvinduer.
Menighedsrådet anmoder provstiudvalget om
en godkendelse af Fuusgaards redegørelse.
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Beslutning

Stiftet godkender omsætning af østdiget ved
Heldum kirke
Sag: Diget ved Heldum kirke (656) - Heldum
Sogn

Licitationsresultatet lød på netto: 404.297 kr.

Stiftet godkender omsætning af østdiget ved
Heldum kirke

Menighedsrådet gøres opmærksom på, at der skal
ansøges om anvendelsen af det overskydende
beløb.

Provstiudvalget godkendte licitationsresultatet, som
er væsentlig lavere end den budgetterede
anlægsbevilling til formålet på 650.000 kr.

En forudsætning for godkendelsen er, at :
1. I forbindelse med arbejdet på digets
udvendige side er det vigtigt at arbejdet følges
tæt af nationalmuseets kirkearkæologer.
Nationalmuseet anmoder derfor om, at museet
bliver kontaktet senest 5 uger inden arbejdet
påbegyndes. Museets assistance vil være på
menighedsrådets bekostning.
2. De lokaliserede bundsten bliver
udgangspunktet for opbygning af diget med en
udvendig højde på ca. 1 m.
3. Kun flækker, mange små sten,
gravstenssokler o.l. erstattes af nye sten. Nye
sten vælges, så de i karakter ligner stenene på
kirkens øvrige diger.
4. Kernefyldet renses for rødder og andre
urenheder. Kernefyldet genanvendes og
suppleres med mager jord. Der må ikke
anvendes lerblandet sand.
5. Etablering af afrundede hjørner anbefales,
såfremt bundstenene godtgør dette.
6. Etablering af en 2 m bred udvendig
græsklædt rabat ved digets nordlige del.
Rabatten hæves til passende niveau i forhold til
bundstenenes beliggenhed.
Menighedsrådsformand Kaj Gøtzsche har
oplyst, at der afholdes licitation d. 6. december
kl. 11.00. Licitationsresultatet fremsendes
umiddelbart efter mødet til provstiudvalgets
godkendelse.
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Høring ang. ny cirkulære og vejledning om
de lokale kassers budget, regnskab og
revision m.v.
Sag: Kirkeministeriet, orientering fra januar
2012 (665) - Kirkeministeriet

Beslutning
Cirkulære og vejledning blev debatteret, og på
baggrund heraf blev det besluttet ikke at sende
noget høringssvar.

Høring ang. ny cirkulære og vejledning om de
lokale kassers budget, regnskab og revision
m.v.
Provstiudvalget behandler forslag til ændring af
cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes
budget, regnskab og revision m.v., vejledning
om kirke- og provstiudvalgskassernes budget,
regnskab og revision m.v. samt
regnskabsinstruks for menighedsråd og
provstiudvalg.
9

PU referater på DAP
Provstikontorerne kan nu anvende Den Digitale
Arbejdsplads (DAP) til nyheds- og
informationsformidling for det enkelte provstis
præster og menighedsråd.
Nyheder og informationer fra provstiet kan
læses på forsiden af Den Digitale Arbejdsplads
sammen med stiftets og ministeriets nyheder.

Provstiudvalget besluttede, at referater i fremtiden
lægges ud på Den Digitale Arbejdsplads.
Provstiudvalget skal have adgang til DAP'en.

Funktionen er allerede taget i brug, idet fælles
skrivelser til menighedsråd ang. bla. fælles
annoncering af de nye menighedsråd, samt det
nye takstblad for 2013 m. bilag er lagt derud.
Det fine ved denne mulighed er, at nyheden
ikke slettes, - der vil være et arkiv, hvor man
kan gå tilbage og finde "gamle" sager.
Det vil være oplagt, at vi i fremtiden lægger
provstiudvalgets referater ud på denne
nyhedsside.
Provstiudvalget tager stilling til, om denne
mulighed skal benyttes.
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Godkendte budgetter
Sag: Budget 2013 (645)

Taget til efterretning

Godkendte budgetter
Provsten har på provstiudvalgets vegne
legaliseret menighedsrådenes budgetter for
2013.
11

Godkendte regnskaber 2011
Sag: Årsregnskab 2011 (511)

Taget til efterretning

Godkendte regnskaber 2011
Provsten har på provstiudvalgets vegne
godkendt kirkekassernes regnskaber for 2011.
Revisor har medsendt en oversigt over
revisionsprotokoller, hvor særlige forhold er
fremhævet.
Revisionsprotokollerne er journaliseret på sag
nr. 511: Årsregnskab 2011, så hvis I ønsker at
se de enkelte kassers revisionsprotokoller, kan I
se dem i journalsystemet.
12

Arbejdsmiljøundersøgelsen i folkekirken
Sag: Provstiets menighedsråd (72)

Taget til efterretning

Arbejdsmiljøundersøgelsen i folkekirken
Mandag d. 5. november 2012 startede en stor
undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i
folkekirken.
Alle folkekirkens ansatte med mindst 8 timers
ugentlig arbejdstid i folkekirken er inviteret til
at deltage i undersøgelsen.
Bag undersøgelsen står Ministeriet for
Ligestilling og Kirke, Folkekirkens
Arbejdsmiljøråd, Folkekirkens
Samarbejdsudvalg og Arbejdsgruppen
angående arbejdsmiljø for præster.
Undersøgelsen udføres af Oxford Research.
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Stiftet godkender restaurering af
kalkmalerierne i Ferring kirke
Sag: Ferring kirke (316) - Ferring Sogn

Taget til efterretning

Stiftet godkender restaurering af kalkmalerierne
i Ferring kirke
Stiftet kan endeligt godkende den indsendte
ansøgning udarbejdet på baggrund af
"Forundersøgelse af kalkmaleriaftræk"
udarbejdet af Nationalmuseets
Bevaringsafdeling.
Det er en forudsætning for godkendelsen, at:
Restaureringen udføres i henhold til
forundersøgelsens retningslinjer.
Restaureringen udføres af Nationalmuseets
bevaringsafdeling.
At opgaven udføres i dialog med
nationalmuseets konserveringsfaglige
kirkekonsulent.
At retouchering og rekonstruktion sker i
samarbejde med nationalmuseets
kirkekonsulenter.
At alle ændringer i metode og materialer ikke
må ske uden Stiftsøvrighedens godkendelse.
At et eksemplar af rapport tilgår
Nationalmuseets Antikvarisk-Topografiske
arkiv straks efter arbejdes afslutning.
Stiftet gør opmærksom på, at udgifter til
konsulent i forbindelse med ovenstående
pålægges menighedsrådet, med mindre disse er
indeholdt i konservatorens tilbud.
Stiftet gør under sagsfremstillingen
opmærksom på, at Lemvig provstis anbefaling
af sagen er under forudsætning af, at
finansieringen sker via fondsmidler, da
provstiets ikke har ligningsmidler til rådighed
til restaureringen.
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Nyt takstblad tilrettet GIAS fremskrivning
Sag: Takster 2013 (711)

Taget til efterretning

Nyt takstblad tilrettet GIAS fremskrivning
På sidste møde var godkendelse af
kirkegårdstakster 2013 på dagsordenen som et
punkt til provstiduvalgets godkendelse.
Inden mødet blev vi bekendt med, at der ville
ske en omberegning af taksterne fordi MiLiKi
udmeldte nye regler for prisregulering af
kirkegårdstakster.
D. 25. oktober fik provstiudvalgsmedlemmerne
tilsendt nye genberegnede takster til
godkendelse. Vi har fået positiv tilbagemelding
fra alle.
I forbindelse med, at der i det nye GIAS-system
til indberetning af legataftaler, blev foretaget en
automatisk fremskrivning af taksterne for 2012,
viste det sig, at der var en lille forskel imellem
GIAS-priserne og takstbladets priser.
Forskellen var marginal og skyldets
hovedsagelig, at GIAS havde brugt flere
decimaler end takstudvalgets "teknikudvalg".
Det endte derfor med, at der blev udsendt et 3.
og endeligt takstblad. Da dette takstblad kun
afviger på øredecimaler i forhold til det, som
provstiudvalget tidligere havde godkendt, har
det endelige takstblad, som er tilrettet GIASfremskrivningen, ikke været forelagt
provstiudvalget. Det endelige takstblad er sendt
ud til alle provstiets menighedsråd.
15

Vågetjeneste i Lemvig Kommune går i gang
pr. 1. nov. 2012
Sag: Vågetjeneste i Lemvig provsti (674)

Taget til efterretning

Vågetjeneste i Lemvig Kommune
Den frivillige vågetjeneste i Lemvig Kommune
er startet pr. 1. november 2012.
Foreløbig er der ca. 12 frivillige vågekoner.
Man tilbyder at sidde hos alvorligt syge og
døende og aflaste pårørende til alvorligt syge
med nærvær i en tidsbegrænset stund.
Det pointeres, at man ikke påtager sig noget af
hjemmeplejens arbejde, men at man ser sig som
et supplement for at aflaste pårørende som
trænger hertil. Intentionen er, at den døende
ikke skal ligge alene.
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Stiftets høringssvar
Sag: Høringssag ang. ejendom beliggende
Transvej 25, Ferring (725) - Ferring Sogn

Taget til efterretning

Stiftets høringssvar
Stiftet har fremsendt høringssvar i forbindelse
med en ansøgning om opførelse af carport og
redskabsrum på ejendommen Transvej 25.
Stiftet har givet tilladelse til det ansøgte, da der
er tale om en beskeden bygning, som er smukt
udformet og tilpasset stedet.
Anbefalingen er dog betinget af, at tegningerne
følges nøje, og at bygningen males i en lys
jordfarve. Desuden skal tagrenderne være
udført i zink, og ikke som foreslået i plast.
Sagen har ikke være forelagt provstiudvalget til
udtalelse, da stiftet har vurderet, ud fra
udtalelsen fra den kgl. bygningsinspektør, og en
lignende sag fra 2010 vedr. Transvej nr. 27,
hvor der ikke var bemærkninger hverken fra
menighedsråd eller provsti, at det ikke var
nødvendigt at sende sagen til provstiudvalget.
17

Ang. fælles annoncering af de nye
menighedsråd
Sag: Menighedsrådsvalg 2012 (578)

Taget til efterretning

Ang. fælles annoncering af de nye
menighedsråd
I uge 50 bliver konstitueringen i de nye
menighedsråd i Lemvig provsti offentliggjort i
Lokalavisen i en fælles annonce.
Vi skal forvente annonceringsudgifter på ca.
7.500 kr. (helsides annonce)
18

Fastsættelse af boligbidrag for
tjenesteboligen, beliggende Præstevej 4,
Hove, 7620 Lemvig
Sag: Hove præstebolig (295) - Hove Sogn

Taget til efterretning

Fastsættelse af boligbidrag for tjenesteboligen,
beliggende Præstevej 4, Hove, 7620 Lemvig
Der er foretaget vurdering af præsteboligen i
Hove,
Med virkning fra 1. januar 2013 er
boligbidraget faldet til 31.800 kr. årligt, mod
tidligere 32.418 kr.
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Fastsættelse af boligbidrag for
tjenesteboligen, beliggende Kabbelvej 5 A,
Nørlem, 760 Lemvig
Sag: Nørlem præstebolig (169) - Nørlem Sogn

Taget til efterretning

Fastsættelse af boligbidrag for tjenesteboligen,
beliggende Kabbelvej 5 A, Nørlem, 760
Lemvig
Der er foretaget vurdering af præsteboligen i
Nørlem
Med virkning fra 1. januar 2013 er
boligbidraget steget til 35.400 kr. årligt, mod
tidligere 34.893 kr.
20

Orientering fra Folkekirkens skoletjeneste
Sag: Skole-kirke samarbejde (359)

Taget til efterretning

Orientering fra Folkekirkens skoletjeneste
Formanden fra folkekirkens skoletjeneste
orienterer om, at ansættelsesudvalget har ansat
Henrik Kunst i stillingen som pædagogisk
konsulent i skoletjenesten fra 1. januar 2013.
D. 15. december 2012 flytter skoletjenesten til
nye lokaler i Erhvervenes hus i Viborg.
Niels Arne Christensen bliver pr. 1. januar 2013
konsulenternes nærmeste leder.
21

Stiftet godkender PUK regnskab 2011
Sag: PUK regnskab 2011 (518)

Taget til efterretning

Stiftet godkender PUK regnskab 2011
Stiftet har godkendt PUK regnskabet for 2011.

22

Eventuelt

Referatet godkendt:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 5. februar 2013 kl. 10.00
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