Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 9. oktober 2013. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: Ingen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Vandborg præstebolig - overslagspriser og
tegninger
Sag: Vandborg præstegård (897) - Vandborg
Sogn

Provstiudvalget kan ikke godkende projektet på
nuværende tidspunkt.
Provstiudvalget ønsker et møde med biskoppen,
hvor man bla. vil drøfte ansættelsesvilkår for
sognepræsten:
Skal boligpligten opretholdes.
Såfremt boligpligten skal opretholdes, kunne
præsteboligen i såfald være bedre placeret i
Ramme, som næst efter Lomborg er pastoratets
største by. Provstiudvalget mener, at det er af
betydning, at en sognepræst bor blandt mennesker
og ikke på et sted, hvor der stort set ikke bor andre
i nærheden.

Vandborg præstebolig - overslagspriser og
tegninger
Vandborg menighedsråd har fremsendt
skitseprojekt vedr. renovering af Vandborg
præstebolig til godkendelse i provstiudvalget.
Renoveringen omfatter ombygning af
overetagen og renovering af stueetagen, og hele
projektet beløber sig iflg. arkitektens
overslagspriser til: 2.036.591 kr. ekskl. moms, dvs. 2.545.738,75 kr. inkl. moms.
(Projekt vedlagt)
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Afgørende for provstiudvalget i denne sag er
naturligvis provstiudvaglets økonomiske ansvar.
Udfaldet af mødet med biskoppen afventes, og det
besluttedes at stille sagen i bero.
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Ansøgning vedr. istandsættelse af Fjaltring
kirke
Sag: Taget på Fjaltring kirke (805) - Fjaltring
Sogn
Ansøgning vedr. istandsættelse af Fjaltring
kirke
Fjaltring menighedsråd ansøger om tilladelse til
istandsættelse af Fjaltring kirke jf. arkitektens
skitseprojekt, som beskriver kirkens tilstand og
forslag til istandsættelse.

Beslutning
Provstiudvalget besluttede at anbefale projektet
godkendt i Stiftet.
Provstiudvalget indstiller, at der i forbindelse med
projektets udførelse bevilges Fjaltring
menighedsråd et 15 årigt stiftsmiddellån på
4.862.843,75 kr.

Istandsættelsen vedrører: Tårnet udvendigt,
tårnet indvendigt, skibet, sideskibet og koret.
Arkitekten har udarbejdet et skitsebudget vedr.
istandsættelsen som lyder på: 4.862.843,75 kr.
incl. moms.
Fjaltring menighedsråd ønsker projektet
finansieret ved stiftsmiddellån.
(Projektet vedlagt)
4

Ansøgning om godkendelse af
kirkegårdsvedtægt og tillæg til samme
Sag: Harboøre kirkegård - kirkegårdsvedtægt
(953) - Harboøre Sogn

Provstiudvalget godkendte kirkegårdsvedtægt samt
tillæg til kirkegårdsvedtægt for Harboøre kirkegård.

Ansøgning om godkendelse af
kirkegårdsvedtægt og tillæg til samme
Harbøre menighedsråd ansøger provstiudvalget
om godkendelse af forslag til revideret
kirkegårdsvedtægt samt forslag til tillæg til
vedtægten.
(Vedlagt)
5

PUK 2012, revideret regnskab og
revisionsprotokol
Sag: PUK årsregnskab 2012 (804)

Provstiudvalget godkendte regnskabet og
underskrev revisionsprotokollen.

Til provstiudvalgets godkendelse og underskrift
(Revisionsprotokol vedlagt)
PUK 2012, revideret regnskab og
revisionsprotokol
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6

PUK kvartalsrapport, 3. kv. 2013
Sag: PUK 2013 (865)

Beslutning
Godkendt

PUK kvartalsrapport, 3. kv. 2013
Til provstiudvalgets godkendelse.
(Vedlagt)
7

Repræsentant fra Lemvig provsti
Sag: Styregruppen for mission i Lemvig,
Holstebro og Struer provstier (873)

Provstiudvalget accepterede, at Inger Marie
Andersen fortsætter i Styregruppen for Mission i
Lemvig, Holstebro og Struer provstier som
repræsentant for Lemvig provsti.

Repræsentant fra Lemvig provsti
Repræsentanter for de enkelte provstier skal
iflg. vedtægten vælges, efter at de nye
menighedsråd er valgt.
Det er ikke sket.
Det valgte medlem i Lemvig provsti, Inger
Marie Andersen er villig til at fortsætte i denne
menighedsrådsperiode.
Kan provstiudvalget acceptere dette?
8

Varmekonsulent
Fortsat drøftelse ang. undersøgelse af kirkernes
energiforbrug.

Provstiudvalget drøftede sagen igen, og på
baggrund af drøftelsen blev det besluttet, at vi
skriver ud til menighedsrådene og gør opmærksom
på, at firmaet Pro Energi i Struer gør meget i at
undersøge energiforbrug i kirker og komme med
forslag til, hvordan man kan reducere
varmeudgifterne.
Hvis mindst 10 kirker ønsker en sådan
undersøgelse, koster det 3.200 kr. pr. kirke.
Menighedsrådene anmodes om at melde tilbage til
provstiet, hvis man ønsker at være med.
Menighedsrådene må i første omgang tage pengene
af kassebeholdningen, - pengene bevilges
efterfølgende i budget 2015.

9

Principper for tilbudsgivning
Provstiudvalget vedtager retningslinjer for
indhentning af tilbud i Lemvig provsti
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Da provstiudvalget har erfaret, at der er store
udsving i, hvad håndværkere tager for samme
arbejdsopgaver, besluttede provstiudvalget, at lave
en henvendelse til menighedsrådene, hvor der
opfordres til at indhente mindst 2 tilbud på arbejder
over 50.000 kr.
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Høring over Debatoplæg
Sag: Kirkeministeriet (735) - Kirkeministeriet

Beslutning
Provstiudvalget er enige om at anbefale model 2.
Der fandt en drøftelse sted, hvorefter provsten blev
anmodet om at formulere et høringssvar.

Høring over Debatoplæg
Høringsfristen vedr. debatoplægget fra udvalget
om en mere sammenhængende og moderne
styringsstruktur for folkekirken er d. 31.10.13.
Provstiudvalget tager stilling til evt.
høringssvar.
(Debatoplægget blev sendt ud i foråret, sendt
pr. mail d. 08.05.13)
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Valgte til provstiudvalg og stiftsråd
Sag: Valg til PU og stiftsråd (900)

Taget til efterretning

Valgte til provstiudvalg og stiftsråd
Da der ved fristens udløb d. 9. september kl.
19.00 kun var kommet én kandidatliste vedr.
valg til provstiudvalg, er de kandidater, der blev
opstillet på listen på det offentlige møde om
valg til provstiudvalg i Tangsøcentret i
Bækmarksbro d. 20. August 2013 valgt til
provstiudvalget.
Det er følgende kandidater:
1.
Carlo Nørby Hald, Gajsgårdsvej 21, 7673
Harboøre.
2.
Grete Tidemann Dahl, Remmerstrandvej
42, 7620 Lemvig.
3.
Jens Bjerg Olesen, Ringkøbingvej 154,
7660 Bækmarksbro.
4.
Niels Nørskov Stidsen, Mattrupsvej 5,
7620 Lemvig.
Stedfortrædere er:
1.
Kaj Gøtzsche, Voldgade 20, 7620
Lemvig.
2.
Karl Christian Krarup Møller, Ågårdsvej
3, 7650 Bøvlingbjerg.
Som præsterepræsentant i provstiudvalget, hvor
der også kun indkom én liste, er valgt:
Bettina Reese Tonnesen, Kabbelvej 5 A,
Nørlem, 7620 Lemvig.
Som stedfortræder for præsterepræsentanten er
valgt:
Birgitte Krøyer, Nis Petersens Vej 26, 7620
Lemvig.
Det nye provstiudvalg tiltræder 1. november
2013.
Ved fristens udløb var der ligeledes kun
indkommet én liste til valg til Stiftsrådet i
Viborg Stift.
Som repræsentant for Lemvig provsti i
Stiftsrådet er valgt:
Menighedsrådsformand Christian Futtrup,
Gudum menighedsråd, Klosterhedevej 36,
Gudum, 7620 Lemvig.
Som stedfortræder er valgt:
Menighedsrådsformand Kaj Gøtzsche, LemvigHeldum menighedsråd, Voldgade 20, 7620
Referat,09-10-2013
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Lemvig.
Det nye stiftsråds funktionsperiode starter
ligeledes d. 1. november 2013
12

Ang. oprettelse af konto i Handelsbanken til
5% midler
Sag: Handelsbanken (957)

Taget til efterretning

Ang. oprettelse af konto i Handelsbanken til 5%
midler
På baggrund af beslutning på mødet d. 08.08.13
pkt. 11 er der nu oprettet en konto i
Handelsbanken.
13

Referat fra Folkekirkens Skoletjenestes
bestyrelsesmøde d. 10. september 2013 samt
valg af nye medlemmer
Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift
(807) - Viborg Stift

Taget til efterretning

Referat fra Folkekirkens Skoletjenestes
bestyrelsesmøde d. 10. september 2013 samt
valg af nye medlemmer
Til provstiudvalgets orientering
(referatet vedlagt)
14

Eventuelt

Referatet godkendt:
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Torsdag d. 14. november 2013 kl. 10.00
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