Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 10. september 2013. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Offentlig referat.
Fraværende: ingen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Ansøgning om nye hynder til Nørlem Kirke.
Sag: Nørlem kirke (943) - Nørlem Sogn

Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet
omdisponerer 50.000 kr. af bevilgede midler til
afslibning af gulvet under bænkerækkerne i kirken
og i stedet anvende midlerne til nye hynder.

Ansøgning om nye hynder til Nørlem Kirke.
Da hynderne i Nørlem kirke er i meget dårlig
stand, ønsker menighedsrådet hynderne
udskiftet.
Man har indhentet tilbud på nye hynder, og
tilbuddet lyder på 49.800 kr. incl. moms.
Nørlem menighedsrådet har tidligere fået
bevilget midler til afslibning af korkgulv under
bænkerækkerne, men da gulvet under
bænkerækkerne nogle steder er i meget dårlig
stand, har man opgivet at slibe det.
Menighedsrådet foreslår derfor, at afsatte
midler til afslibning af gulv istedet anvendes til
nye hynder.
3

Ejendomsberigtigelse ved Tørring Kirke
Sag: Ejendomsberigtigelse ved Tørring Kirke
(945) - Tørring Sogn

Provstiudvalget har ingen bemærkninger i sagen.

Ejendomsberigtigelse ved Tørring Kirke
Rids vedr. ejendomsberigtigelse mellem matr.
nr. 115a Vadskærgård Hgd., Tørring (gadejord)
og matr. nr. 116 Vadskærgård Hgd., Tørring
(Tørring kirke) til provstiudvalgets udtalelse.
(vedlagt)
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Mødepunkt
4

Engbjerg ang. midler til renovering af
redskabsbygning
Sag: Engbjerg kirkekasse (948) - Engbjerg
Sogn

Beslutning
Godkendt

Engbjerg ang. midler til renovering af
redskabsbygning
Engbjerg menighedsråd ansøger
provstiudvalget om tilladelse til at bruge af frie
midler i regnskab 2012 til renovering af
redskabsbygning i 2013.
I regnskabet har man anført, at man ønsker at
anvende de frie midler til opmaling af
præstetavlen. Det vil menighedsrådet gerne
vente med.
Der er i budget 2014 ønsket midler til
renovering af redskabsbygning. Midlerne herfra
ønsker man istedet at bruge til opmalingen af
præstetavlen.
5

6

Varmekonsulent

Provstiudvalget drøftede sagen.

Da der i nogle kirker er et alt for stort
varmeforbrug, fremkom der på budgetsamrådet
et forslag om, at bestille stiftets varmekonsulent
til et besøg i alle provstiets kirker.
(Undtagen dog Lemvig kirke)

Proenergi i Struer arbejder i den slags, og man går
ind i de enkelte kirker og vurderer, hvilke tiltag der
skal foretages i forbindelse med besparelser.

Provstiudvalget tager stilling til dette forslag.

Der fremkom forslag om, at der i udmeldingen af
budget 2015 afsættes et beløb i de enkelte kasser på
f.eks. 5.000 kr. til dette.

Folder ang. kirkerne i provstiet

Provstiudvalget drøftede forslaget.

På budgetsamrådet blev det nævnt, at der er stor
efterspørgsel på turistfolderen som udkommer
hver sommer, med oplysning om samtlige
kirker i provstiet, samt oversigt over
gudstjenester og koncerter i sommermånederne.

Konklusionen på drøftelserne blev, at der fortsættes
som hidtil med turistbrochuren.

I andre provstier har man en 'helårlig' folder /
hæfte, med oplysninger og beskrivelser af alle
provstiets kirker.
I disse foldere er der ingen oplysninger om
gudstjenester m.m., men i nogle provstier
lægger man løse sider ind med gudstjenestetider
om sommeren.
Flere i forsamlingen gav udtryk for, at man
finder ideen med en helårlig folder god, og
provstiudvalget drøfter, om det er noget, der
skal arbejdes videre på i Lemvig provsti
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Mødepunkt
7

Kørselsbemyndigelser
Sag: Kørselsbemyndigelser (949)

Beslutning
Provstiudvalget besluttede, at der skal udarbejdes
kørselsbemyndigelse til kørsel til høj takst til:
Personalekonsulenten, provstisekretæren og
provstiudvalget.

Kørselsbemyndigelser
Provstiudvalget tager stilling til, om der kan
gives kørselsbemyndigelse til div. kørsler til
f.eks. møder, kurser o.l. til
personalekonsulenten, provstisekretæren og
provstiudvalget.
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Orientering
8

Opfølgning vedr. indvendig
kalkningsarbejde i Heldum kirke
Sag: Kalkningsarbejder i Heldum kirke (947) Heldum Sogn

Taget til efterretning.

Opfølgning vedr. indvendig kalkninsarbejde i
Heldum kirke
(vedlagt)
9

Ang. gravermedhjælperstillingen
Sag: Nørlem, Graver og gravermedhjælper
(939) - Nørlem Sogn

Taget til efterretning.

Gravermedhjælperstillingen Nørlem
På baggrund af forhandlinger med
menighedsrådet ang. normeringen af
gravermedhjælperstillingen på Nørlem
kirkegård, har provsten aftalt med
kontaktpersonen i Nørlem, at stillingen opslås
med 1300 medhjælpertimer.
10

Eventuelt
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Provsten orienterede om, at præstestillingen i
Bøvling, Flynder, Møborg og Nees genopslås.
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