Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 6. oktober 2015. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: Carlo Hald
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Provstiudvalgsmøder

Allerede planlagte og tidligere udmeldte datoer:
Hvor intet andet er nævnt, starter møderne kl. 10.00

Fastsættelse af datoer for provstiudvalgsmøder i
2016.

Tirsdag d. 10. november 2015
Tirsdag d. 8. december 2015
Nye datoer:
Torsdag d. 4. februar 2016
Tirsdag d. 15. marts 2016
Tirsdag d. 10. maj 2016
Tirsdag d. 21. juni 2016
Tirsdag d. 16. august 2016
Tirsdag d. 6. september 2016 kl. 19.30
(Budgetsamråd)
Tirsdag d.13. september 2016 (Budgetmøde)
Tirsdag d. 11. oktober 2016
Tirsdag d. 8. november 2016
Tirsdag d. 6. december 2016

3

Opsummeringer fra ProEnergi
Sag: Varmeudgifter i kirkerne (964)

Provstiudvalget kunne konkludere, at der ikke er
midler til flere større investeringer i 2016, udover
hvad der er bevilget til nyt fyr i Flynder og Heldum
kirker.

Opsummeringer fra ProEnergi
I forlængelse af sidste møde d. 09.09.15 pkt. 2,
drøftes det videre forløb mht. mulighederne for
at reducere omkostningerne til el og varme i
provstiets kirker.

Provstiudvalget vil opfordre menighedsrådene til at
overveje, om mindre investeringer med fordel vil
kunne udføres i løbet af 2016 vha. kirkekassens frie
midler.
Større investeringer bør menighedsrådene overveje
i forbindelse med ønsker til budget 2017.

(bilag)
Her og nu er provstiudvalget indstillet på, at det vil
være hensigtsmæssigt, at alle kirker får installeret
dataloggere.
ProEnergi har oplyst, at der er fugtproblemer i
mange af kirkerne, og en datalogger vil kunne
udlæse data og grafer over, hvordan kirken svinger
med hensyn til fugt og varme, og man kan herefter
begynde at arbejde med at ventilere kirken bedre.

Referat,06-10-2015

En datalogger koster iflg. ProEnergi ca. 3.400 kr.
Provstiuvalget forventer, at en investering på den
størrelse kan klares over kassebeholdningen.
Side: 1

Mødepunkt
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MR VALG 2016 - FORSLAG TIL
KAMPAGNE
Sag: Menighedsrådsvalg 2016 (1171)

Beslutning

Provstiudvalget drøftede og godkendte
COMPLOT's forslag til kampagne for
menighedsrådsvalget i 2016.
Kampagnen kommer, i korte træk, til at bestå af:

MR VALG 2016 - FORSLAG TIL
KAMPAGNE
På provstiudvalgsmødet d. 16. juni 2015, hvor
vi havde besøg af Henrik Krogh, Complot, blev
vigtigheden af, at få skabt interesse for
menighedsrådsvalget drøftet. På dette møde
blev det aftalt, at Henrik Krogh skulle
udarbejde overslagspris over de ideer til
annoncering, der blev drøftet.

4 historier med fotoserie i Magasinet Vestkysten.
4 artikler til de lokale kirkeblade.
3-4 pressemeddelelser til den lokale presse med
ideer og vinkler til at gribe fat i MR-valget netop
her.
Annoncering af informationsmøder før valget samt
annoncering af 'valgresultaterne' efter valget.

Vi har nu modtaget 'Forslag til kampagne for
menighedsrådsvalg 2016' jf. vedhæftede.

Provstiet kommer på Facebook.

Provstiudvalget drøfter og tager stilling til
forslagene - herunder prisen.

Pris for hele pakken: 81.250 kr. incl. moms

Det er tanken, at 'kampagnen' skal starte
allerede her sidst på året (i kirkebladet, som for
mange sognes vedkommende dækker
december, januar og februar - samt i
'Magasinet', som udkommer sidst på året).
Overvej i den forbindelse gerne ideer til gode
historier til artiklerne.
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Ferring Kirke, kirkeklokke
Sag: Automatisk ringeanlæg i Ferring kirke
(982) - Ferring Sogn

Provstiudvalget anbefaler projektet godkendt i
stiftet, idet det gør opmærksom på, at Ferring
menighedsrådet søger fondsmidler til projektet, og
at projektet først udføres, når fondsmidlerne er
skaffet.

Ansøgning om ny klokke og klokkestol
Ferring menighedsråd ansøger provstiudvalget
om godkendelse af et forslag til ny klokkestol
og ny klokke i forbindelse med, at
menighedsrådet ønsker at etablere automatisk
ringning i Ferring Kirke.
Menighedsrådet har fremsendt et projekt,
udarbejdet af arkitekt Asger Thomsen.
Overslagsprisen lyder på: 616.000 kr. incl.
moms.
Menighedsrådet håber på, at projektet kan
godkendes, og man vil, når godkendelsen
foreligger, søge om fondsmidler til
finansieringen af projektet. Provstiudvalget har
tidligere givet udtryk for, at der ikke kan
bevilges ligningsmidler til formålet.
Iflg. Ferring kirkekasses årsregnskab vedr.
2014 disponeres ca. 96.000 kr. af de frie midler
Referat,06-10-2015

Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

til automatisk ringning.
(bilag)
Projekt ny klokkestol og ny klokke
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Ansøgning om automatisk ringning og dørlås
i Rom kirke
Sag: Ringning i Rom kirke (1197) - Rom Sogn
Ansøgning om automatisk ringning og dørlås i
Rom kirke
Denne sag blev udsat på sidste møde, da man
villle afvente tilbud nr. 2:
Lomborg-Rom menighedsråd har fremsendt
ansøgning om tilladelse til allerede i
indeværende år at etable automatisk ringning og
dørlås på kirkedøren ved Rom Kirke.

Provstiudvalget godkender projektet og henstiller,
at menighedsrådet bruger det økonomisk mest
fordelagtige af de indhentede tilbud.
Provstiudvalget henstiller samtidig, at
menighedsrådet indhenter 2 tilbud på el-arbejde og
at man også her bruger det mest fordelagtige tilbud.
Provstiudvalget noterer sig, at projektet finansieres
af opsparede midler i kirkekassen.

Der er indhentet 2 tilbud.
Der ansøges samtidig om tilladelse til at
anvende ikke forbrugte midler fra regnskabet
for 2014.
(Bilag vedhæftet)
Tilbud Automatisk ringning i Rom kirke
Tilbud 2 på automatisk ringeanlæg til Rom
kirke
Tilbud 2 på automatisk ringeanlæg til Rom
kirke
Lomborg inst
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Ansøgning om udbygning af Tørring kirkes
orgel.
Sag: Tørring kirkes orgel (937) - Tørring
Sogn
Ansøgning om udbygning af Tørring kirkes
orgel.
Hove-Hygum-Tørring menighedsråd har i
budget 2014 fået bevilget midler til rensning og
renovering af orglet i Tørring kirke.
Menighedsrådet skriver, at man i den
forbindelse har man nedsat et udvalg, der skulle
se på muligheden for at udbygge Tørring
Kirkes orgel, så man kunne få større glæde af
Tørring kirkes unikke placering til f.eks.

Referat,06-10-2015

Provstiudvalget anbefaler, at Hove-Hygum-Tørring
Menighedsråd får tilladelse til at udbygge orglet
med en enkelt stemme (Principal 8') og at ombygge
en anden stemme (Oktav 1' til ny quint 1½') som
ansøgt. Provstiudvalget anbefaler i den forbindelse,
at tilbuddet fra orgelbygger Svend Hjort Andersen
benyttes.
Mht. finansieringen er provstiudvalget af den
opfattelse, at det manglende beløb på ca. 20.000 kr.
kan finansieres af kirkekassens frie midler.

Side: 3

Mødepunkt

Beslutning

kirkekoncerter for gæster i sommerhusområdet
på Gjellerodde.
Der er indhentet 2 tilbud.
Det er menighedsrådets ønske, at man i
forbindelse med den forestående rensning og
renovering kan få godkendelse til, at benytte
Svend Hjort Andersens tilbud om, sammen med
rensning og renovering, at udbygge orgelet med
en enkelt stemme (Principal 8'), og ombygge en
anden stemme (Oktav 1' til ny quint 1 1/3'), til
en samlet pris på 245.312,50 kr. incl. moms.
Det betyder, at man mangler ca. 20.000 kr.,
som man gerne vil søge provstiudvalget om at
få som en ekstrabevilling, alternativt at få lov til
at bruge af den spærrede konto fra salg af
Hygum præstegård.
Den store udvidelse med et ekstra svelleværk,
der også foreligger tilbud på, vil
menighedsrådet gerne drøfte med
provstiudvalget på et senere tidspunkt.
(bilag)
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PUK budget 2016, endeligt budget
Sag: PUK budget 2016 (1192)

Godkendt

PUK budget 2016, endeligt budget
PUK årsbudget 2016 med stemplet: Lemvig
Provstiudvalg, CVR-nr. 21314641, Budget
2016, Endelig budget afleveret d. 16-09-2015
09:17 til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
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Regnskabsinstruks PUK
Sag: PUK (814)

Godkendt

Regnskabsinstruks PUK
I forbindelse med, at provsten har givet
sekretæren fuldmagt til provstiudvalgskassens
konti i hhv. Nordea og Handelsbanken, skal
provstiudvalget godkende tilføjelsen på bilag 4
i regnskabsinstruksen.
(bilag)
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Tillæg til vedtægt for Nees Kirkegård
Sag: Nees Kirkegård (1216) - Nees Sogn

Godkendt

Tillæg til kirkegårdsvedtægt Nees Kirkegård
Tillægget omhandler gravsteder fra hoved
Referat,06-10-2015

Side: 4

Mødepunkt

Beslutning

gangen mod syd og ud til diget, og i række 10
til 12. Her tages ikke nye gravsteder i brug dette for at samle begravelserne tæt ved kirken.
Lyng afdelingen v. gang 12 tages i brug til urne
nedsættelse, og der kan sættes en lille natur sten
på.
Ovenstående til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
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Tillæg til kirkegårdsvedtægt Møborg
Sag: Møborg kirkegård (1170) - Møborg Sogn

Godkendt

Tillæg til kirkegårdsvedtægt Møborg
Tillægget omhandler områderne langs
norddiget, de 2 dobbeltrækker længst mod øst
fra kirken på gammel afdeling samt
ubenytteded hjørner, - disse områder lukkes for
nye gravsteder.
Det samme gælder området for kistebegravelser
i ny afdeling (ikke plænegravstederne).
Dette sker for at samle gravsteder mest muligt
omkring kirken og undgå områder med for høj
vandstand.
Ovenstående til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)

Referat,06-10-2015

Side: 5

Orientering
12

Trans Kirke, lynskade, skadesnr. 150244
sendt til forsikringsenheden
Sag: Trans kirke (1134) - Trans Sogn

Taget til efterretning

Til provstiudvalget orientering.
(bilag)
Trans Kirke, lynskade, skadesnr. 150244 sendt
til forsikringsenheden
Trans Kirke, lynskade, møderapport
Trans Kirke, gennemgangsrapport
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Stiftet godkender ansøgning om opsætning
af projektor og lærred i Lomborg kirke
Sag: Projektor i Lomborg kirke (1149) Lomborg Sogn

Taget til efterretning

Stiftet har godkendt ansøgningen om opsætning
af projektor og lærred i Lomborg Kirke.
(bilag)
Stiftet godkender ansøgning om opsætning af
projektor og lærred i Lomborg kirke
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Provstikontoret har fået nyt telefon nr.
Sag: Provstikontoret (806)

Taget til efterretning

Provstikontorets nye telefon nr. er: 97 88 50 55
Provstikontoret har fået nyt telefon nr.
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Dato for mødet om 'Den gode ledelse'
Sag: Psykisk arbejdsmiljø (1202) - Viborg Stift

Taget til efterretning

Dato for mødet om 'Den gode ledelse'
Mødet om 'Den gode ledelse' bliver d. 4.
februar 2016 kl. 19.00 - 21.00.
Vi afventer Stiftsudvalget for psykisk
arbejdsmiljøs indbydelsesbrev. Det bliver sendt
ud til menighedsrådene, når vi har det.
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Referat fra bestyrelsesmøde i FSVS d. 7.
september 2015
Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift
(807) - Viborg Stift

Referat,06-10-2015

Taget til efterretning

Side: 6

Orientering

Referat fra bestyrelsesmøde i FSVS d. 7.
september 2015
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Udbetaling af likviditetslån
Sag: Likviditetslån Bøvling kirkekasse (992) Bøvling Sogn

Taget til efterretning

Udbetaling af likviditetslån
Bøvling menighedsråd har anmodet om
udbetaling af det bevilgede likviditetslån på
522.000 kr. i forbindelse med færdiggørelse af
provstikontoret jf. beslutning på
provstiudvalgsmødet d. 24.03.15 samt
konstaterede ekstra udgifter bevilget i
forbindelse med budget 2016.
Beløbet er d. 28.09.15 overført til Bøvling
Kirkekasses konto.
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Møde med provstiudvalget.
Sag: Masterplan for Harboøre Kirke (1215) Harboøre Sogn

Taget til efterretning

Møde med provstiudvalget.
Harboøre menighedsråd vil gerne have et møde
med provstiudvalget.
Det er aftalt med Harboøre menighedsråd, at
provstiudvalget kommer på besøg d. 10.
november kl. 10.00.
Dvs. provstiudvalgsmødet i November starter i
Harboøre.

19

Eventuelt

Referatet godkendt:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 10. november 2015 kl. 10.00 (med start i Harboøre kirke)
Referat,06-10-2015

Side: 7

