Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 8. december 2015. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: Bettina Reese Tonnesen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt.

2

Besigtelse af Trans Kirke
Sag: Trans kirke (1134) - Trans Sogn

Provstiudvalget drøftede, efter Knud Fuusgaards
gennemgang af Trans kirke og efterfølgende møde
med fremvisning af billeder, hvad der bør gøres.
Provstiudvalget erkender, at der er brug for en
gennemgribende renovering af Trans kirke.

Besigtelse af Trans Kirke
Provstiudvalgsmødet starter i Trans Kirke.
Efterfølgende tager Arkitekt Knud Fuusgaard
og de menighedsrådsmedlemmer, der har
mulighed for det, med til Bøvling for at vise
billeder og forklare noget om de skader, der er
opstået, og hvad der sker, hvis der ikke bliver
taget hånd om disse.

Trans Kirke, lynskade, byggemødereferat nr. 11

Provstiudvalget vil opfordre Trans menighedsråd til
at afsøge mulighederne for at få hjælp til
renoveringen ved at søge fondsmidler. Mærsk
McKinney Møllers fond blev nævnt, og Real Dania
blev nævnt. Menighedsrådet opfordres til også at
være opmærksom på, om andre fonde kan søges.
Provstiudvalget mener, at Trans kirkes enestående
beliggenhed og dens kulturelle betydning for egnen
kan være et godt argument i forbindelse med
ansøgningerne.
Trans kirke vil være med i provstiudvalgets
overvejelser, når vi når frem til budget 2017.

3

Ansøgning om 5% midler til endelig
finansiering
Sag: Fjaltring kirke (805) - Fjaltring Sogn

Vi har modtaget en rapport pr. 30.11.15 fra
Fjaltring kirkekasse.
Rapporten pr. 30.11.15 udviser et overskud på
239.065,76 kr.

Ansøgning om 5% midler til endelig
finansiering
Fjaltring menighedsråd har nu modtaget det
endelige byggeregnskab i forbindelse med
renoveringen af Fjaltring Kirke.
Den samlede udgift udgør jf. byggeregnskabet:
6.699.781,91 kr.

Der er iflg. rapporten budgetteret med driftsudgifter
vedr. kirken på 119.000 kr.
Der er pr. 30.11.15 realiserede driftsudgifter på
kirken på 31.981,43 kr. Provstiudvalget vurderer, at
besparelsen på denne konto, som i det væsentlige
skyldes renoveringen, kan finansiere det manglende
beløb, og der kan derfor ikke bevilges 5% midler til
formålet.

Der er bevilget et stiftsmiddellån på 6.611.000
kr.
Menighedsrådet ansøger provstiudvalget om:
88.781,91 kr. af 5% midler til dækning af det
manglende beløb.
Referat,08-12-2015
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Mødepunkt

Beslutning

(bilag)
Byggeregnskab mm, Fjaltring

4

Takstblad 2016
Sag: Takster 2016 (1233) - Viborg Stift

Godkendt.

Takstblad 2016
Til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
5

Evt. fjernvarme til Hove Kirke
Sag: Hove Kirke (1237) - Hove Sogn

Drøftet.

Evt. fjernvarme til Hove Kirke
Provstiudvalget drøfter evt. fjernvarme i Hove
Kirke i forbindelse med, at der skal etableres
fjernvarme i den nye graverbygning på Hove
Kirkegård.
(bilag)
6

Møde vedr. drøftelse af rapport om
kirkegårdene
Sag: Normeringer på kirkegårdene (1095)

De nævnte datoer blev vedtaget.
Mødet d. 30.03.16 forventes slut kl. 12.00.

Møde vedr. drøftelse af rapport om
kirkegårdene
Louis' arbejde med undersøgelse og vurdering
af normering på kirkegårdene nærmer sig sin
afslutning, og der udarbejdes efterfølgende en
rapport.
Rapporten udarbejdes først i det nye år. Der bør
planlægges et møde, hvor Louis orienterer
provstiudvalget om det afsluttede projekt, og
hvor provstiudvalget drøfter resultatet.
Forslag til dato: Onsdag d. 30.03.16 kl. 10.00
Efterfølgende afholdes en workshop for
gravere, kirkeværger, kontaktpersoner og
provstiudvalget.
Dato for workshop: onsdag d. 20.04.16 kl.
19.00.
7

"Serviceeftersyn"
Sag: Normeringer organist- og

Referat,08-12-2015

Provstiudvalget synes det er en god idé.
Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

kirkesangerstillinger (1239)
"Serviceeftersyn"
Provstiudvalget drøfter, om der skal foretages
"serviceeftersyn" på organist- og kirkesanger
stillingerne i provstiet.

Referat,08-12-2015
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Orientering
8

Tidlig tirsdag d. 6. maj 2016
Sag: Ledelsesforedrag på topplan (1236) Viborg Stift

Taget til efterretning.

Tidlig tirsdag d. 6. maj 2016
Den 1. tirsdag i måneden kl. 7.30 - 9.00 er der
'Ledelsesforedrag på topplan' i Mediehuset
Herning Folkeblad.
Tirsdag d. 3. maj 2016 er Henrik Stubkjær
foredragsholderen.
Er provstiudvalget interesseret? Prisen for
foredraget er 375 kr.
(bilag)

9

Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens
Skoletjeneste i Viborg Stift
Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift
(807) - Viborg Stift

Taget til efterretning.

Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens
Skoletjeneste i Viborg Stift
Referat fra bestyrelsesmødet i Folkekirkens
Skoletjeneste d. 24.11.15.
(bilag)
10

Orientering til menighedsråd og
provstiudvalg vedrørende anmodning om
aktindsigt fra Jyllands-Posten
Sag: Kirkeministeriet (735) - Kirkeministeriet

Taget til efterretning.

Orientering om aktindsigt
Kirkeministeriet har udsendt orientering til alle
menighedsråd og provstiudvalg vedrørende
anmodning om aktindsigt fra Jyllands-Posten.
Kirkeministeriet oplyser, at der udleveres
oplysninger om honorar til
menighedsrådsmedlemmer.
(bilag)
11

Bort med kirkebøvlet Bertel
Sag: Kirkeministeriet (735) - Kirkeministeriet

Taget til efterretning.

Bort med kirkebøvlet Bertel
Referat,08-12-2015
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Orientering
Kirkeministeriet lagde d. 27.11.15 en nyhed ud
på DAP'en med overskriften: "Bort med
kirkebøvlet Bertel - ind med ideerne".
Kirkeminister Bertel Haarder går nu i
offensiven med unødigt bøvl og bureaukrati i
folkekirken.
Han tager dermed konsekvensen af, at han fra
flere forskellige steder i landet bliver ved med
at modtage meldinger om, at menighedsråd
løber panden mod mure af unødigt og
demotiverende bureaukrati.
- Det handler om, at flere af eksemplerne er så
grelle, at man simpelthen ikke kan byde de
vilkår til frivillige, der yder en indsats i
kirkelivet, siger Bertel Haarder.
Kirkeministeriet vil derfor inden længe give
adgang til et skema, hvor menighedsråd og
andre aktive i kirkelivet kan indberette de
bøvlede og unødevendige bureaukratiske
procedurer, de måtte støde ind i.
(bilag)
KRONIK fra Jyllands Posten, Bort med
kirkebøvlet

12

Forsøgsordning ikke godkendt i første
omgang
Sag: Konfirmationsforberedelse (1156)

Taget til efterretning.

Forsøgsordning ikke godkendt i første omgang
Lemvig Kommune fik desværre ikke godkendt
forsøgsordningen med
konfirmationsforberedelse i skoletiden i første
omgang.
Lemvig Kommune er i fuld gang med at
formulere en ny mere fyldestgørende ansøgning
om at måtte være med i forsøgsordningen.
Forhåbentlig lykkes det i 2. runde.

13

Godkendelse af Fabjerg Kirkekasses
årsregnskab 2014
Sag: Årsregnskab 2014, kirkekasserne (1161)

Taget til efterretning.

Godkendelse af Fabjerg Kirkekasses
årsregnskab 2014
Provsten har på provstiudvalgets vegne
godkendt Fabjerg Kirkekasses årsregnskab
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Orientering
2014.
Fabjerg menighedsråd har oplyst, at takstbladet
følges, og at revisor har erkendt, at
bemærkningen burde være slettet i
revisionsprotokollatet.
14

Flynder Kirkes Kapel, Lemvig Provsti i
Viborg Stift - AFGØRELSE
Sag: Ombygning af kapel ved Flynder kirke
(1184) - Flynder Sogn

Taget til efterretning.

Flynder Kirkes Kapel, Lemvig Provsti i Viborg
Stift - AFGØRELSE
Efter provstiudvalgets drøftelse af stiftets
afgørelse i denne sag, har provsten drøftet
stiftets bemærkning om, at Nationalmuseets
arkæologer skal overvåge alt gravearbejde på
kirkegården med Dorthe Pinnerup.
Provsten har orienteret Dorthe Pinnerup om, at
de nye rør skal gå samme sted som de gamle
rør.
Stiftets bemærkning om tilsyn fra
Nationalmuseet trækkes derfor tilbage.

15

Menighedsrådenes endelige budgetter 2016
Sag: Budget 2016 (1151)

Taget til efterretning.

Menighedsrådenes endelige budgetter 2016
Vi har modtaget samtlige menighedsråds
endelige budgetter vedr.2016, og vi har set, at
de endelige rammer er overholdt.
Budgetterne kan derfor frigives til
offentliggørelse, når Kirkeministeriet beder os
om det.
Vi har i forbindelse med budgetbehandlingen i
år kigget særligt på bilag 4. Vi har konstateret,
at der i nogle kasser stadig er mangler hvad
angår anførelse af timetal.
Formålskonteringen vurderer vi er retvisende,
hvilket er vigtigt af hensyn til synligheden af,
hvad ting koster.
Anført timetal er naturligvis også vigtig, for at
sikre, at timetal svarer til normering.
Vi vil tage bilag 4 op på det årlige møde for
regnskabsførere, som afholdes i januar måned
2016.
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Orientering

16

Ansøgning om optagelse af lån
Sag: Naboejendomme, Lemvig kirkehus
(1164) - Lemvig Sogn

Taget til efterretning.

Ansøgning om optagelse af lån
Lemvig-Heldum menighedsråd har ansøgt
stiftet om optagelse af Stiftsmiddellånet til køb
og renovering af Svirrebommen 2-4 på
5.000.000 kr. med en løbetid på 20 år, som
provstiudvalget tidligere har anbefalet overfor
menighedsrådet.
Lånet ønskes optaget, så det vedrører
regnskabsåret 2016. Menighedsrådet ansøger
om at måtte modtage første udbetaling d. 4.
januar 2016, for at kunne overtage bygningen.
(bilag)

17

Menighedsrådenes kvartalsrapporter 3. kv.
2015
Sag: 2015 Kvartalsrapporter menighedsrådene
(1176)

Taget til efterretning.

Menighedsrådenes kvartalsrapporter 3. kv.
2015
Vi har modtaget menighedsrådenes
kvartalsrapporter vedr. 3. kv. 2015.
Kvartalsrapporterne kan ses på sag nr. 1176.

18

Godkendelse af årsregnskab 2014
Sag: PUK 2014 (1052)

Taget til efterretning.

Godkendelse af årsregnskab 2014
Stiftet har godkendt PUK kassens regnskab
2014. Stiftet har ingen bemærkninger til
årsregnskabet.
(bilag)
19

Arkitekt Knud Fuusgaard har fået ny
samarbejdspartnere
Sag: Diverse (787)

Arkitekt Knud Fuusgaard har fået ny
samarbejdspartnere
Referat,08-12-2015
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Orientering

Knud Fuusgaard her indledt et samarbejde med
arkitektfirmaet NV tegnestuen ApS, beliggende
i Ringkøbing.
(bilag)
20

Eventuelt

Referatet godkendt:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Onsdag d. 4. februar 2016 kl. 10.00
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