Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 24. marts 2015. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: Bettina Reese Tonnesen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Personalekonsulenten orienterer om sit
arbejde.

Personalekonsulenten orienterede om sit arbejde i
provstiet.

3

Evaluering af korsamarbejdet i Lemvig
provsti
Sag: Korsamarbejde i Lemvig provsti (884)

Provstiudvalget afventer skriftlig evaluering af
korsamarbejdet i Lemvig Provsti.

Evaluering af korsamarbejdet i Lemvig provsti
Iflg. vedtægten om samarbejde om fælles
korleder i Lemvig provsti skal samarbejdet
evalueres i foråret 2015.

4

Tilbud på annonce i turistavisen
Sag: Turistavisen (1158)
Tilbud på annonce i turistavisen
Benny Vejlby har henvendt sig til provstiet ang.
tilbud på helsides annonce i Turistavisen for
Lemvig/Thyborøn.
Tanken er, at annoncen skal indeholde billeder
af samtlige provstiets kirker. Samtidig bliver
der på siden vist et kort over området, hvor
placeringen af de enkelte kirker kan ses.

Provstiudvalget er ikke stemt for en helsides
annonce i Turistavisen.
Provstiudvalget besluttede, at man fortsætter
uændret med annoncen i Turistavisen vedr.
sommerkoncerter i Lemvigegnens kirker.

Tilbud på helsides annonce (side 2 eller
næstsidste side): 15.000 kr. + moms: 18.750 kr.
(Forslag vedhæftet)
Provstiet betaler for nuværende annonceringen
af 'Sommerkoncerter i Lemvigegnens kirker' i
samme turistavis. I 2014 kostede denne
annonce: 6.812,50 kr.
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Ansøgning om omlægning af Thyborøn
kirkegård
Sag: Thyborøn kirkegård (1152) - Thyborøn
Sogn

Beslutning
Godkendt.

Ansøgning om omlægning af Thyborøn
kirkegård
Thyborøn menighedsråd ønsker at omlægge en
del af den gamle kirkegård.
Man ønsker - over tid - at omlægge en del af
det gamle kirkegårdsområde til urnegravsteder
jf. vedhæftede.
Menighedsrådet gør opmærksom på, at der
naturligvis tages hensyn til fredede områder i
det omtalte område.
6

Ansøgning om tilladelse til omdisponering af
midler.
Sag: Engbjerg kirkekasse (948) - Engbjerg
Sogn

Godkendt.

Ansøgning om tilladelse til omdisponering af
midler.
Engbjerg menighedsråd søger om tilladelse til
at bruge af de frie midler i regnskab 2014 til
nogle af de udgifter, de ikke fik bevilget midler
til i budget 2015.
Det drejer sig om:
Indvendig kalkning af kirke og våbenhus: ca.
40.000 kr.
Nyetableringaf fliser vest for tårn og syd for
kirken: ca. 125.000 kr.
'Opmaling af præstetavle', som de frie midler i
2013 var disponeret til, bliver samtidig udsat.
Dog vil menighedsrådet gerne gemme de
resterende frie midler i 2014 ca. 40.000 kr. til
dette formål.
7

Licitationsresultat til provstiudvalgets
godkendelse
Sag: Nyt provstikontor v. Bøvling præstegård
(1039) - Bøvling Sogn
Licitationsresultat til provstiudvalgets
godkendelse
Tirsdag d. 3. marts blev der afholdt licitation
over bygningen af det nye provstikontor.
(vedhæftet)
Finansieringsplan - nyt provstikontor
Bøvling menighedsråd har fremsendt forslag til
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Provstiudvalget godkendte licitationsresultatet.
Provstiudvalget besluttede at stille Bøvling
menighedsråd et likviditetslån i 5% midlerne til
rådighed til restfinansieringen af de 471.932,85 kr.
som mangler.
Udvalget er ligeledes villige til at yde et
likviditetslån for at finansiere evt. manglende
ligningsmidler, som udbetales månedsvis, og som
derfor først er modtaget fuldt ud pr. 01.12.15.
I forbindelse med behandlingen af
menighedsrådenes budgetbidrag i august måned, vil
provstiudvalget tage højde for, at Bøvling
kirkekasse skal bevilges midler: 471.932.85 kr. til
Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

finansieringsplan til provstiudvalgets
godkendelse.

tilbagebetalingen af lånet i 2016.

De samlede udgifter efter licitation udgør ialt
incl. moms: 2.171.932,85 kr.

Evt. likviditetslån vedr. manglende ligningsmidler i
indeværende år, som følge af, at de tilgår
menighedsrådet i månedlige rater, bør kunne
tilbagebetales senest med udgangen af 2015.

Der er i budgetårene 2014 og 2015 afsat hhv.
1.000.000 kr. og 700.000 kr. til byggeriet.
Der resterer herefter 471.932,85 kr. som
menighedsrådet foreslår finansieret - enten ved
ekstra bevilling fra provstiet i indeværende år,
eller ved optagelse af Stiftsmiddellån.
Menighedsrådet gør samtidig opmærksom på,
at der kan opstå et likviditetsproblem fra det
tidspunkt, hvor restbeløbet til håndværkerne
skal betales og indtil ligningsmidlerne til
formålet for hele året er modtaget = 58.333,33
kr. pr. måned.
Menighedsrådet håber, dette evt. kan
finansieres ved et likviditetslån i provstiet.
(vedhæftet)
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Godkendelse af licitationsresultat for
udvidelse af 2. sal i kirkehuset, Lemvig
Sag: Lemvig kirkehus (981) - Lemvig Sogn

Udsat

Licitationsresultat til provstiudvalgets
godkendelse
Licitationsresultat for udvidelse af 2. sal i
kirkehuset i Lemvig til provstiudvalgets
godkendelse.

9

PUK årsregnskab 2014
Sag: PUK 2014 (1052)

Godkendt

PUK årsregnskab 2014
PUK årsregnskab 2014 med stemplet: "Lemvig
Provstiudvalg, CVR-nr. 21314641, Regnskab
2014, Afleveret d. 04-03-2015 11:14" til
provstiudvalgets godkendelse.
(vedhæftet)
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Fastsættelse af den foreløbige
driftsrammebevilling vedr. budget 2016
Sag: Budget 2016 (1151)
Fastsættelse af den foreløbige
driftsrammebevilling vedr. budget 2016

Provstiudvalget behandlede udregningerne af de
foreløbige driftsrammebevillinger vedr. budget
2016, og besluttede at udmelde Kirkeministeriets
foreløbige udmelding af fremskrivningsprocenter:
Dvs. 1,1 % på lønudgifter og 1 % på øvrige
driftsudgifter.
Når Folkekirkens forsikring er modtaget
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Provstiudvalget skal senest d. 15. april 2015
udmelde de foreløbige driftsrammebevillinger
vedr. budget 2016 til kirkekasserne.
Vi har med udgangspunkt i den foreløbige
driftsrammebevilling vedr. budget 2015
udregnet forslag til den foreløbige
driftsrammebevilling vedr. budget 2016.

Beslutning
indarbejdes tallene i udregningerne inden
udmelding til menighedsrådene.
Samlet oversigt over foreløbige
driftsrammebevillinger vedr. 2016 eftersendes, når
vi har modtaget udmeldingen af Folkekirkens
forsikring.

Der er taget højde for de beslutninger om ekstra
bevillinger / nedskæringer, som provstiudvalget
tog i forbindelse med budget 2015. Det fremgår
af oversigterne, hvilke forhold det drejer sig
om.
I den foreløbige udmelding vedr. budget 2015,
blev der afsat 4.000 kr. til undersøgelse af
energiforbruget i alle kirkerne (dog undtagen
Thyborøn og Lemvig).
Beløbet er trukket ud i denne udmelding.
Der er som sædvanlig foretaget reguleringer
vedr. de hjemfaldne gravstedskapitaler ramt
rateudbetalingerne af de 'nye' aftaler (fra 2007).
Forskellen i hjemfaldne gravstedskapitaler fra
2015 til 2016 total for alle kasser udgør ca.
142.000 kr., som udbetales mere i 2016 end i
2015.
Forskellen i budgetteret beløb vedr.
rateudbetalingerne fra 2015 til 2016 total for
alle kasser udgør ca. 169.000 kr. mere i 2016
end i 2015.
Stiftet har oplyst at indlånsrenten er uændret i
2016: 3%. Der er derfor ikke de store udsving
på renteindtægterne af menighedsrådenes
kapitaler i stiftet.
Vi har samtidig fået oplyst, at udlånsrenten er
uændret 3,5% i 2016.
Der er taget højde for rentens størrelse i
udmeldingen, - både hvad angår renteindtægter
af kapitaler og renteudgifter på stiftsmiddellån.
Kirkeministeriet har oplyst, at Finansministeriet
oplyser, at beregningen af pris- og
lønfremskrivninger afventer udarbejdelse og
fremlæggelsen af "Økonomisk redegørelse, maj
2015".
Kirkeministeriet anbefaler , at
fremskrivningsprocenterne fra 2014 til 2015
foreløbigt anvendes, og de ser således ud:
Øvrig drift: 1%
Løn: 1,1%
Anlæg: 2,1%
Kirkeministeriet har endnu ikke meddelt
størrelsen på Folkekirkens Forsikring for de
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Beslutning

lokale kasser i 2016, og udgangspunktet er
derfor, at beløbet er uændret i forhold til 2015.
Beløbene forventes udmeldt omkring 1. april,
og vi kan derfor nå at tilpasse udmeldingen
inden vi sender til menighedsrådene inden 15.
april.
Der er på skemaet til beregning af den
foreløbige driftsrammebevilling lavet 2
forskellige beregningsmodeller:
1. Hvor vi går ud fra en 0-løsning: "Budgettal
til fremskrivning"
2. Hvor vi har indregnet Kirkeministeriets
foreløbige fremskrivningsprocenter.
(Vedlagt: Beregning af den foreløbige
driftsrammebevilling i de enkelte kasser.
Samlet oversigt over foreløbig
driftsrammebevilling til alle kasser.
Kirkeministeriets skrivelse ang. Pris og
lønfremskrivninger fra 2015 til 2016.
Brev vedr. fastsættelse af renten. Oversigter
over afdragsprofiler fra stiftet.)

11

Vedtægt for takstudvalget til
provstiudvalgets godkendelse
Sag: Takstudvalget (752) - Viborg Stift

Godkendt.

Vedtægt for takstudvalget til provstiudvalgets
godkendelse
Vedtægten er ajourført som følge af indførelse
af GIAS og Kirkeministeriets cirkulære af
12.02.2013, som trådte i kraft med virkning fra
1. marts 2013.
Vedtægten tiltrædes af de enkelte
provstiudvalg, fordi Takstudvalgets arbejde
beror på et samarbejde med alle provstier i
Viborg Stift, jf. de sidste linjer i Vedtægten.
Vedtægten er behandlet og tiltrådt af
Takstudvalget på et møde i bispegården i
Viborg d. 19.03.2015.
(vedlagt)
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Stiftet godkender forhøjelse af
stiftsmiddellån
Sag: Fjaltring kirke (805) - Fjaltring Sogn

Taget til efterretning.

Stiftet godkender forhøjelse af stiftsmiddellån
Stiftet har godkendt en forhøjelse af
stiftstmiddellånet til Fjaltring kirke i
forbindelse med ind- og udvendig
istandsættelse af Fjaltring kirke.
Lånet udgør herefter 6.353.409,34 kr. Det
afvikles over 15 år.
13

Skadesogørelse vedr. lynnedslag i Trans
kirke
Sag: Trans kirke (1134) - Trans Sogn

Taget til efterretning.

Skadesopgørelse vedr. lynnedslag i Trans kirke
Arkitekt Knud Fuusgaard har fremsendt et
meget udførligt materiale vedr. skaderne på
Trans kirke efter lynnedslag. Hele det
omfattende materiale kan ses på sag nr. 1134.
Fuusgaard oplyser, at materialet er sendt til
Forsikringsenheden, ligesom det er sendt til
Viborg Stift.
Stiftet er i den forbindelse spugt, om de
forestående udskiftnings- og
reparationsarbejder kræver stiftsøvrighedens
godkendelse inden igangsætningen.
Fuusgaard har gjort opmærksom på, at arbejdet
bør igangsættes hurtigst muligt, da der let kan
opstå følgeskader.
I forbindelse med reparationer efter skaden, vil
der også være arbejder, som skal/bør udføres,
men som ikke er dækningsberettiget. på
nuværende tidspunkt ved man, at der kommer
udgifter vedr. orglet på ca. 59.000 kr. incl.
moms.
Der er også begrundet mistanke om, at der
kommer en del ekstra udgifter ved indvendige
vægge. Her afventes Nationalmuseets
udtalelser.
Om der kommer ekstra udgifter vedr. historisk
inventar vil ligeledes vise sig, når
Nationalmuseet har besigtiget det.
Ansøgning om midlertidigt stiftlån
Trans menighedsråd har fremsendt ansøgning
om et midlertidig stiftsmiddellån på 1.400.000
kr. til dækning af løbende udgifter i forbindelse
med renoveringen af Trans kirke efter
lynnedslag i kirke og toiletbygning.
Fuusgaard har undersøgt og beskrevet skaderne,
og har på baggrund heraf udregnet en overslags
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pris på ca. 1.400.000 kr.
Forsikringsenheden har anerkendt at skaden er
dækningsberettiget, men forsikringssummen
udbetales først, når skaderne er udbedret og
regningerne er betalte.
Provsten har på provstiudvalgets vegne
anbefalet et midlertidig stiftsmiddellån på
1.400.000 kr. til Trans kirkekasse.
Stiftet ang. midlertidig lån i stiftsmidlerne
Stiftet har bevilget midlertidig lån i
stiftsmidlerne. Lånet afvikes over 1 år med lige
store halvårlige ydelser hver 30. juni og 30.
december.
(Vedhæftet)
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Referat møde den 27/2 - 2015
Sag: Hove kirkegård (1007) - Hove Sogn

Taget til efterretning.

Referat møde den 27/2 - 2015
Referat fra afholdt møde på Hove kirkegård d.
27. februar 2015.
Konklusionen på mødet blev, at
menighedsrådet arbejder videre med tegningen,
som arkitekten fremviste på mødet.
Nyt projekt sendes herefter til godkendelse ad
tjenstlig vej.
(vedhæftet)
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Fastsættelse af det bindende stiftsbidrag
2016
Sag: Det bindende stiftsbidrag (835) - Viborg
Stift

Taget til efterretning.

Fastsættelse af det bindende stiftsbidrag 2016
Stiftet har oplyst, at det Bindende Stiftsbidrag
for 2016 udgør 0,4998% af den kirkelige
ligning i 2015.
Det Bindende stiftsbidrag i 2016 for Lemvig
Provstis vedkommende udgør: 175.550,35 kr.
(Oversigt vedhæftet)
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Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens
Skoletjeneste
Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift
(807) - Viborg Stift
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Taget til efterretning.

Side: 7

Orientering
Referat fra bestyrelsesmøde for Folkekirkens
Skoletjeneste i Viborg Stift d. 5. februar 2015
Referat fra møder i bestyrelsen for Folkekirkens
Skoletjeneste i Viborg Stift.
(vedhæftet)
Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens
Skoletjeneste
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Indbydelse alle provstiudvalg - møde maj
2015 - Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg
Stift
Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift
(807) - Viborg Stift

Niels Stidsen, Grete Dahl og Knud Erik Nissen
deltager.
Jens Bjerg Olesen vil give besked senere.
Carlo Hald har ikke mulighed for at deltage.

Indbydelse alle provstiudvalg - møde maj 2015
- Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift
Biskoppen inviterer alle stiftets provstiudvalg
til et møde ang. skoletjenestens fremtid.
Mødet afholdes torsdag d. 21. maj 2015 kl.
16.00 - 18.00 på HMN Naturgas I/S,
Vognmagervej 14, 8880 Viborg.
(Indbydelsen vedhæfet)
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ProEnergi starter undersøgelserne
Sag: Varmeudgifter i kirkerne (964)

Taget til efterretning.

ProEnergi starter undersøgelserne - til
menighedsrådene
I forbindelse med budget 2015 blev der, som
bekendt, afsat 4.000 kr. pr. kirke til
undersøgelse af energiudgifterne i kirkerne, dog
med undtagelse af Lemvig og Thyborøn kirker.
Vi har her på kontoret afholdt et møde med
ProEnergi i Struer ang. igangsætningen af disse
undersøgelser, og det er aftalt, at ProEnergi går
i gang nu, og man forventer, at kunne
gennemgå samtlige kirker og aflægge en samlet
rapportering senest d. 12. juni 2015.
ProEnergi oplyste på mødet, at prisen på 4.000
kr. pr. kirke ikke kunne holde.
Efter forhandling nåede man til enighed med
provsten om, at prisen pr. kirke bliver 5.000 kr.
(Div. fra ProEnergi vedhæftes)
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Materiale med evaluering af andre kirker
Aftale efter mødet d. 13.03.15
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Fjaltring Kirke, Egens Borebille,
skadesanmeldelse
Sag: Fjaltring kirke (805) - Fjaltring Sogn

Taget til efterretning.

Fjaltring Kirke, Egens Borebille,
skadesanmeldelse
I forbindelse med renoveringen af Fjaltring
kirke, er der konstateret angreb af Egens
Borebille i bjælker og spærender.
Forventede udgifter i forbindelse hermed, er
iflg. arkitektens overslag: 224.812,50 kr.
Der er sendt skadeanmeldelse til
forsikringsenheden.
(sagen vedhæftet)
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Debatoplæg / scoping vedr. vindmøller
Grønkjærvej / Foelbæk
Sag: Vindmøller tæt på Flynder og Møborg
Kirker (1049) - Flynder Sogn

Taget til efterretning.

Debatoplæg / scoping vedr. vindmøller
Grønkjærvej / Foelbæk
Stiftet har fremsendt debatoplæg / scoping vedr.
vindmølleprojekt ved Grønkærvej / Foelbæk,
Lemvig kommune.
Stiftet har svaret kommunen.
Når VVM redegørelse fremsendes, vil denne
blive sendt til udtalelse hos menighedsråd og
provstiudvalg.
(vedhæftet)
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Biskoppens 8 visioner

Taget til efterretning.

Biskop Henrik Stubkjær har formuleret
følgende 8 visioner for sit arbejde:
1. Åbenhed overfor kirken. Anledninger skal
bruges.
2. Udvikling af landsognene. Der er et
potentiale i landsognene.
3. Unge og Kirken. Der arbejdes med Trailer
Churchs - en rullende lastbil til
ungdomsgudstjenester.
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4. Teologisk undervisning skal fremmes.
5. Reformationsjubilæet med bl.a. undervisning
og store events.
6. Kommunikation.
7. Pilgrimstanken.
8. Trivsel for præster og andre ansatte.
22

Byggetilladelse Bøvlingvej 15
Sag: Nyt provstikontor v. Bøvling præstegård
(1039) - Bøvling Sogn

Taget til efterretning.

Byggetilladelse Bøvlingvej 15
Lemvig Kommune har d. 13.02.15 givet
byggetilladelsen til bygning af provstikontor.
(Vedhæftet)
1. spadestik
Fredag d. 13.03.15 blev 1. spadestik til det nye
provstikontor taget, og håndværkerne går nu
igang jf. udsendte tidsplan.
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Byggemøde vedr. nyt alterparti
Sag: Alterparti i Nørre Nissum kirke (1096) Nørre Nissum Sogn

Taget til efterretning.

Byggemøde vedr. nyt alterparti
På baggrund af konsulenternes udtalelser vedr.
nyt alterparti i Nørre Nissum kirke, vil stiftet
gerne komme og drøfte menigehdsrådets
ønsker.
Mødet afholdes i Nørre Nissum kirke d. 9. april
2015 kl. 10.00. (Dato ændret i forhold til
tidligere udmelding)
(Udtalelser vedhæftet)
24

Program stiftsmenighedsrådsstævne 2015
Sag: Stiftsmenighedsrådsstævne (832) Viborg Stift

Grete Dahl og Niels Stidsen deltager med
ægtefæller.
Carlo Hald og Jens Bjerg Olesen har ikke mulighed
for at deltage.

Program stiftsmenighedsrådsstævne 2015
Programmet er sendt pr. mail d. 2. marts.

25

Eventuelt
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Referatet fra mødet d. 24.03.15 godkendt:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 10.00
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