Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 8. august 2013. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: ingen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Ansøgning
Sag: Transmittering af gudstjenester til
plejehjemmet (891) - Flynder Sogn

Provstiudvalget anbefaler, at der gives tilladelse til
opsætning af kameraer i Flynder kirke jf.
menighedsrådets beskrivelse.
En forudsætning for provstiudvalgets anbefaling er,
at menigheden ikke optages under gudstjenesten og
ved altergang, men at fokus er på prædikestol og
alter.

Ansøgning om opsætning af kamera i Flynder
kirke
Flynder menighedsråd ansøger om tilladelse til
at opsætte 3 kameraer i kirkerummet.
Kameraerne skal anvendes til optagelse af
gudstjenester, som kan vises på Bækmarksbro
pleje- og daghjem.

Provstiudvalget forudsætter samtidig, at der
opsættes skilt i våbenhuset, som oplyser om, at
gudstjenester transmitteres til Bækmarksbro
plejehjem.
Kirkelige handlinger transmitteres ikke.

Der opsættes et kamera i skibet og to i koret.
(Ansøgning og billeder vedlagt)

Provstiudvalget godkender frigivelse af 100.000 kr.
af de prohiberede midler, såfremt Stiftsøvrigheden
godkender, at optageudstyret opsættes i kirken.

Ang. prohiberede midler
Flynder menighedsråd ansøger om at få frigivet
100.000 kr. som er henlagt til evt. udskiftning
af midterparti i Flynder kirkes alterbillede.
Menighedsrådet ønsker i stedet at anvende
beløbet til transmissionsudstyr i forbindelse
med udsendelse af gudstjenesterne i Flynder
kirke til Bækmarksbro Pleje- og Daghjem.
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Salg af præstegårdsjord eller ny
bortforpagtning
Sag: Præstegårdsjorden i Gudum (920) Gudum Sogn
Salg af præstegårdsjord eller ny bortforpagtning
I forbindelse med behandlingen og
godkendelsen af byggeriet ved Gudum
præstebolig besluttede provstiudvalget, at
præstegårdsjorden skulle sælges, når
forpagtningskontrakten udløber pr. 31.12.13.
Provenuet herfra skulle anvendes til indfrielse
af restgælden på det stiftsmiddellån, som er
bevilget i forbindelse med byggeriet v.
præsteboligen.

Beslutning
Provstiudvalget besluttede at råde menighedsrådet
til at sælge jorden, når forpagtningskontrakten
udløber ved årets udgang.
En del af provenuet fra salget anvendes til
indfrielse af stiftsmiddellånet vedr. garagebyggeriet
ved præstegården samt til finansiering af
forandringen af sideskibet i Gudum kirke, når dette
projekt er godkendt i Stiftsøvrigheden.

På mødet i juni 2012 genforhandlede
provstiudvalget denne beslutning. Man kom
frem til, at såfremt der kunne opnås det samme
i forpagtningsafgift som nu, når ny kontrakt
skal laves, vil det kunne finansiere renter og
afdrag på et 10 årigt stiftsmiddellån, og i så fald
vil der ikke være behov for salg.
Provstiudvalget bad menighedsrådet om at
undersøge, hvad der kan opnås i ny aftale.
Præstegårdsudvalget har undersøgt sagen, man har spurgt chefkonsulent Ole Kirk v.
Videncentret for landbrug.
Ole Kirk vurderer at prisniveauet i området
siger, at forpagtningsafgiften halveres - dvs.
4.000 - 4.500 kr. pr. ha/år.
Lokale ejendomsmæglere er kommet med et
bud på hvad jorden kan sælges til, ligesom en
revisor er kommet med et bud på
forpagtningsafgiftens størrelse jf. vedlagte.
Præstgårdsudvalget har drøftet sagen på sit
møde d. 2. juli. Man nævner de voldsomme
prisændringer på både forpagtningsprisen og
salgsprisen på jord, - og ingen tør forudsige
hvordan priserne udvikler sig.
Menighedsrådet skriver, at det administrativ, alt
andet lige, vil være lettere for rådet, hvis jorden
sælges. Så i virkeligheden må det måske mere
være hensynet til provstiets langsigtede
økonomi, der bør vægtes.
Provstiudvalget drøfter sagen.
(Div. skrivelser vedlægges)

Referat,08-08-2013

Side: 2

Mødepunkt
4

Ansøgning om fritagelse for protokolføring
Sag: EDB på kirkegårdskontoret (913) Bøvling Sogn

Beslutning
Godkendt

Ansøgning om fritagelse for protokolføring
Bøvling menighedsråd ansøger provstiudvalget
om fritagelse for, at føre graverens og
kirkeværgens protokoller fra 1. søndag i advent
2013.
Menighedsrådet har taget Brandsofts program
for bykirkegårde i brug og programmet lever op
til Kirkeministeriets krav om protokolføring,
backup af data og automatiske opdateringer.

5

Ang. fondsmidler til restaurering af
kalkmalerier i Ferring kirke
Sag: Restaurering af kalkmalerier i Ferring
kirke (921) - Ferring Sogn

Provstiudvalget giver tilladelse til, at
restfinansieringen i forbindelse med renoveringen
af kalkmalerierne i Ferring kirke sker ved
menighedsrådets egne midler, og såfremt de ikke
slår til, er provstiudvalget indstillet på at yde et
likviditetslån på op til 75.000 kr. til formålet.

Ang. fondsmidler til restaurering af
kalkmalerier i Ferring kirke
Ferring menighedsråd har fået tilsagn om
fondsmidler til restaurering af kalkmalerierne i
Ferring kirke:
200.000 kr. fra Augustinus fonden samt
800.000 kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc.Kinney Møllers Fond til almene Formål.
Nationalmuseet har d. 4. juli 2013 fremsendt
revideret overslag på konservering og
restaurering af kalkmaleriaftræk fra Ferring
kirke.
Overslaget lyder på: 839.400 kr. eksl. moms dvs. incl. moms: 1.049.250 kr.
Hertil kommer udgifter til vognmandstransport,
afdækningsmaterialer samt til stillads i
forbindelse med opsætningen i kirken.
Der gøres samtidig en bemærkning om, at
nuværende timepris er 569 kr. - i 2014 er
timeprisen: 580 kr.
Mht. differencen på overslagspris m.m. og
bevilgede fondsmidler ansøger menighedsrådet
provstiudvalget om: "enten at måtte bruge af
evt. egne midler eller om tilsagn om det
nødvendige tilskud, såfremt det skulle blive
aktuelt".
(Overslag m.m. vedlægges)
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Ansøgning ang. korsamarbejdet
Sag: Korsamarbejde i Lemvig provsti (884)
Ansøgning om korarbejde i Lemvig Provsti
På provstiudvalgsmødet i juni orienterede
arbejdsgruppen ang. korsamarbejde i provstiet
om planerne for oprettelse af børne- og
ungdomskor i Lemvig provsti.
På baggrund af dette møde, blev der sendt et
brev ud til samtlige menighedsråd ang.
provstiudvalgets holdning til forslaget.
Menighedsrådene blev i den forbindelse
opfordret til at tage stilling, hvorvidt man synes
det er en god idé med korsamarbejdet.
Arbejdsgruppen har nu hørt fra de fleste af
provstiets menighedsråd, og stemningen er for,
at projektet sættes i værk.

Beslutning
Provsitudvalget besluttede at bevilge 200.000 kr. til
formålet i 2014, såfremt det kan vedtages på
budgetsamrådet d. 4. september 2013.
De 200.000 kr. er et max. beløb, som skal
indeholde løn + feriepenge + pension samt udgifter
til materialer og kørsel i 2014.
De 10.000 kr. som udvalget ansøger
provstiudvalget om i indeværende år, kan ikke
bevilges, fordi det ikke kan anses som en uforudset
udgift.
Provstiudvalget anbefaler derfor, at der indgås
aftale med et eller flere menighedsråd om at
bevilge midler til igangsætning af arbejdet.
Hvad angår valgmenighedernes deltagelse i
korsamarbejdet er provstiudvalget af den opfattelse,
at de er velkommen til at være med - uden at skulle
bidrage økonomisk.

Et enkelt menighedsråd med eksisterende kor
melder, at de kan selv.Et andet MR vil prøve et
samarbejde med friskolen, og endeligt har et
MR meddelt, at sognet ikke har nogen børn i
den alder.
Arbejdsgruppen har udarbejdet et skøn over
økonomien for korarbejdet i 2014: 197.200 kr.
(hertil evt. pension og kørsel) og ansøger om, at
provstiudvalget vil bevilge midler til at
korprojektet afprøves fra begyndelsen af 2014.
Arbejdsgruppen forestiller sig, at forsøget løber
over 3 år, og at projektet evalueres hvert år.
Der ansøges samtidig om max. 10.000 kr. i
2013 til igangsætning / kickstart.
(Arbejdsgruppens ansøgning, overslag m.m.
vedlægges)
Bøvling Valgmenighed er interesseret
Bestyrelsen for valgmenigheden har
tilkendegivet, at Bøvling Valgmenighed er
interesseret i at deltage i korsamarbejdet.
Provstiudvalget drøfter økonomien i forhold til
valgmenigheden.
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Høring vedr. udkast til cirkulære om
fremgangsmåden ved salg af fast ejendom
Sag: Kirkeministeriet (735) - Kirkeministeriet

Beslutning
Provstiudvalget har ingen bemærkninger i sagen.

Høring vedr. udkast til cirkulære om
fremgangsmåden ved salg af fast ejendom
Høringsfristen er d. 16. september 2013
(Vedlagt)
8

Høring vedrørende elektronisk aflvering og
offentliggørelse af regnskaber
Sag: Kirkeministeriet (735) - Kirkeministeriet

Provstiudvalget har ingen bemærkninger i sagen.

Høring vedrørende elektronisk aflvering og
offentliggørelse af regnskaber
Høringsfristen er d. 13.09.13
(Høringsmaterialet er vedlagt)
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Skitser og prisoverslag vedr. renovering
Sag: Vandborg præstegård (897) - Vandborg
Sogn
Skitser og prisoverslag vedr. renovering
Menighedsrådet har fremsendt skitser og
prisoverslag vedr. renovering af præstegårdens
tagetage.

Beslutning
Provstiudvalget behandlede de indsendte skitser og
prisoverslag og besluttede sig for besigtige
præstegården og drøfte situationen med
præstegårdsudvalget og
menighedsrådsformændene, inden der træffes
beslutning om, hvad der skal gøres.
Provstiudvalget besluttede at indkalde til et
fyraftensmøde i konfirmandstuen i Vandborg
præstegård d. 22. august kl. 16.30.

Prisoverslag håndværkerudgifter vedr.
skitseforslag 1 med nyindretning af hele
tagetagen: 1.380.705 kr. incl. moms
Merpris ved alternativ tagrenovering (med
undertag) : 153.387,50 kr.
Priserne er forudsat at eksisterende trapper fra
stueetage til 1. sal kan bevares.
Bliver det nødvendigt at skifte
halvsvingstrappen, er det en merpris på ca.
62.500 kr. incl. moms. Prisen er inkl.
nedtagelse af eksisterende trappe.
Prisoverslag skitse 2 med efterisolering og
inddragelse af uisoleret loftrum og ny
indretning af midterste del af tagetagen:
382.062,50 kr. incl. moms
Det bemærkes her, at efterisolering af
eksisterende skunkgulv og skunkvægge kun
kan udføres, hvis det er fysisk muligt at
kommer derind og hvis det kan udføres efter
gældende arbejdsmiljøregler.
Skitser og prisoverslag vedlægges.
Provstiudvalget drøfter ovennævnte med
henblik på budget 2014.

10

Orienterende møde om valg til PU og
stiftsråd d. 20. august 2013

Provstiudvalget drøftede fordelingen af opgaverne
på det offentlige møde i Tangsøcentret i
Bækmarksbro d. 20. august kl. 19.00.
Provsten redegør for provstiudvalgets virksomhed.
Medlem af Stiftsrådet, Christian Futtrup, Gudum,
redegør for stiftsrådets virksomhed.
Provstiudvalget foreslår, at dirigenten gør rede for
reglerne for valg til provstiudvalg og stiftsråd, jf.
Bekendtgørelse om valg af medlemmer til
provstiudvalg og stiftsråd af 28.06.2013
Kandidatlisterne til opstilling af kandidater til de
forskellige valg, samt stemmesedler medbringer vi
her fra kontoret.
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Beslutning

PUK kvartalsrapport 2. kv. 2013
Sag: PUK 2013 (865)

Godkendt

PUK kvartalsrapport 2. kv. 2013

Indestående på bankkonti nærmer sig det max.
tilladte, og provstiudvalget besluttede, at
Handelsbanken kontaktes, når der bliver brug for et
3 pengeinstitut.

Til provstiudvalgets godkendelse
(vedlagt)
12

Menighedsrådenes budgetbidrag til
behandling
Sag: Budget 2014 (846)

Provstiudvalget fordelte de forventede kirkelige
ligningsmidler for 2014 og udmelder drifts- og
anlægsrammebevillingerne til kirkekasserne.

Menighedsrådenes budgetbidrag vedr. budget
2014 behandles.

Provstiudvalget har kigget på udregningen af
"likviditet stillet til rådighed af provstiet".

Provenuet af kommunens foreløbige udmelding
vedr. 2014, som beror på statsgarantien er:
35.025.000 kr.

Den nuværende "likviditet stillet til rådighed" er
10% af den foreløbige driftsrammebevilling (vedr.
budget 2012). - Det er den 'likviditet' som skal
ligge i kasserne, indtil provstiudvalget melder
noget andet ud.
Der blev ikke rørt ved' likviditet stillet til rådighed
af provstiet'i forbindelse med budget 2013.

Kirkeministeriet har oplyst, at:
Landskirkeskatten er: 4.216.263 kr.
Udligningstilskuddet er: 4.252.000 kr.
På baggrund heraf udmeldes drifts- og
anlægsrammebevillingen vedr. budget 2014.
(Budgetmaterialet er vedlagt)
KM's Opdaterede indekstal vedr. budget 2014
Kirkeministeriet oplyser, at opdaterede
indekstal vedr. budget 2014 er:
Lønudgifter: 0,3% (tidl. udmeldt: 0,0%)
Øvrig drift: 0,9 % (tidl. udmeldt: 1,4%)
Anlæg: 0,9 % (ikke udmeldt tidl.)

I de kasser hvor der er store stiftsmiddellån, er
"likviditet stillet til rådighed" egentlig for stor.
Renteudgifterne bliver først betalt i juni måned, og
ligningsbeløbene kommer månedsvis, så man når at
"spare op" til renteudgifterne, inden de skal betales,
og beløbet til renteudgifter behøver derfor ikke
være indeholdt.
Provstiudvalget besluttede, at beløbet vedr.
"likviditet stillet til rådighed af provstiet" reguleres
i de kasser, hvor 10% af driftsrammebevillingen
vedr. budget 2014 fratrukket renteudgifterne, giver
en afvigelse på mere end 10.000 kr. af det
nuværende beløb (bagatelgrænse).
(Oversigt over kommunale ligninger og
mellemregninger samt en samlet oversigt over den
udmeldte bevilling fremsendes elektronisk)
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Stiftets afgørelse vedr. restaurering af
prædikestol m.m.
Sag: Fjaltring kirkes historiske inventar (794)
- Fjaltring Sogn
Stiftets afgørelse vedr. restaurering af
prædikestol m.m.
Stiftet godkender forslag til istandsættelse af
prædikestolen, prædikestolens opgangspanel
samt lydhimlen over prædikestolen.

Beslutning
Projektet må ikke være igangsat før man har
modtaget svar fra kirkeistandsættelsesordningen.
Provstiudvalget besluttede derfor at meddele
Fjaltring menighedsråd, at renoveringen af
prædikestolen skal udsættes, indtil der er svar fra
kirkeistandsættelsesordningen på ansøgningen.

Menighedsrådet er opfordret til at søge
kirkeistandsættelsesordningen.
(Stiftets afgørelse og div. udtalelser vedlagt)

Referat,08-08-2013

Side: 8

Orientering
14

Orientering ved personalekonsulenten

Personalekonsulenten orienterede bla. om sit og
den nedsatte arbejdsgruppes arbejde vedr.
organistsamarbejder på tværs i sognene.

Louis deltager i starten af mødet
15

Ansøgning om etape II
Sag: Diget ved Heldum kirkegård (882) Heldum Sogn

Taget til efterretning

Ansøgning om etape II
Lemvig-Heldum menighedsråd ansøger via
Wad Landskabsarkitekter A/S om godkendelse
af etape II, fortsættelsesprojektet til renovering
af de øvrigte stendiger omkring Heldum
kirkegård, mod nord, vest og syd.
Finansieringen foregår, - dels ved overskydende
midler fra allerede udført arbejde ved østdiget
samt ved budgetmidler i 2014.
Sagen blev behandlet på sidste
provstiudvalgsmøde, hvor udvalget anbefalede
at digearbejdet skulle gøres færdigt.
Ansøgningen om godkendelse af
fortsættelsesprojektet er på baggrund heraf
sendt direkte til stiftet.
Stiftet har sendt sagen til høring hos stiftets
konsulenter.
(Projektet vedlagt)
16

Menighedsrådet ønsker besøg af
kirkegårdskonsulent.
Sag: Nørre Nissum kirkegård (895) - Nørre
Nissum Sogn

Taget til efterretning

Menighedsrådet ønsker besøg af
kirkegårdskonsulent.
Nørre Nissum menighedsråd anmoder om at få
bevilget en kirkegårdskonsulent til at hjælpe
med at lave en langsigtet plan for kirkegårdens
tilpasning til tiden.
Begrundelsen for ansøgningen er bla.:
Kirkegården synes nedslidt,
man ønsker at få nedlagt gravsteder i
randområder.
Man ønsker at få set på beplantningen på
kirkegården med faglige øjne.
Adgangsstierne trænger til et løft.
(Kirkegårdskonsulenten er anmodet om et
besøg)
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Arbejdet er udført
Sag: Hygum kirke, Klokkestolsprojektet (825)
- Hygum Sogn

Taget til efterretning

Arbejdet er udført
I forbindelse med afslutning af arbejdet med
klokkestolen i Hygum kirke, har Knud
Fuusgaard fremsendt kopier af fotos, taget i
forbindelse med arbejdets udførelse.
(Billederne kan ses på sag 825 i
journalsystemet)
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Godkendelse af projekt vedr. flytning af
klokke
Sag: Flytning af kirkeklokke (911) - Trans
Sogn

Taget til efterretning

Godkendelse af projekt vedr. flytning af klokke
Stiftet godkender projektmateriale vedr.
flytning af Trans kirkes klokke udarbejdet af
Thubalka i 2010.
Stiftsøvrigheden har besigtiget forholdene d.
13. september 2012 og har konstateret de store
uhensigtsmæssigheder i forholdene.
Det vurderes, at det fremsendte projekt kan
afhjælpe og godkendes herfor.
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Resolution for Bøvling-Flynder-Møbrg-Nees.
Sag: Resolution for Bøvling-Flynder-MøbrgNees. (919) - Bøvling Sogn

Taget til efterretning

Resolution for Bøvling-Flynder-Møbrg-Nees.
Biskoppen fastsætter efter høring af berørte
menighedsråd samt provsten over Lemvig
provsti følgende resolution:
1. Pastoraterne Bøvling-Flynder samt MøborgNees ophæves.
2. I stedet dannes et pastorat, benævnt BøvlingFlynder-Møborg-Nees Pastorat, og således at
sognepræsten, bosiddende i Bøvling, er
kirkebogsførende sognepræst.
3. Pastoratet betjenes af 2 sognepræster.
Den kirkebogsførende sognepræst er
bosiddende i Bøvling. Den anden sognepræst er
bosiddende i Møborg-Nees pastorat.
Denne sognepræst har 50% forpligtelse til at
yde aflastning til den til enhver tid værende
provst i Lemvig provsti.
4. Ændringen træder i kraft pr. 1. august 2013.
20

Skoletjenestens regnskab 2012 og budget
2013
Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift
(807) - Viborg Stift

Taget til efterretning

Skoletjenestens regnskab 2012 og budget 2013
Formanden for Skoletjenesten i Viborg stift har
fremsendt regnskab for 2012. Regnskabet
udviser et overskud på 875.510 kr.
Dette overskud deles ud over de kommende 3
budgetår, hvilket betyder, at der bliver et
overskud på denne konto i PUK kassen vedr.
2013 på ca. 18.000. ligesom kommende års
budget kan reduceres med 18.000 kr. i forhold
til det foreløbige budget.
Formanden orienterer om, at skoletjenesten nu
er kommet rigtig godt i gang og der er
udarbejdet et fint og godt materiale, som
skolerne og stiftets menighedsråd kan gøre brug
af.
(Skrivelse samt budget 2013 og regnskab 2012
vedlægges)
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Orgeludbygning Bøvling kirke m.m.
Sag: Udbygning af orgel i Bøvling kirke (760)
- Bøvling Sogn

Taget til efterretning

Orgeludbygning Bøvling kirke m.m.
Provsten har på provstiudvalgets vegne givet
Bøvling menighedsråd tilladelse til at hæve
90.970 kr. fra orgelkontoen til betaling af sidste
faktura fra Th. Frobenius og sønner.
Provsten har samtidig givet tilladelse til, at
restbeløbet incl. renter på
orgeludbygningskontoen overføres til
driftskontoen til styrkelse af kirkekassens
likviditet: 23.390,55 kr.

22

Eventuelt

Referatet godkendt:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Næste møde:
Orienterende møde ang. valg til provstiudvalg og stiftsråd tirsdag d. 20.08.13 kl. 19.00 i Tangsø Centret
Budgetsamråd: Onsdag d. 04.09.13 kl. 19.30
Provstiudvalgsmøde (offentlig budgetmøde): Tirsdag d. 10.09.13 kl. 10.00
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