Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 3. februar 2015. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: Bettina R. Tonnesen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt.

2

Anmodning om optagelse i samarbejde om
personalekonsulentvirksomhed
Sag: HR-konsulenten (868)

Godkendt.

Anmodning om optagelse i samarbejde om
personalekonsulentvirksomhed
Skive, Salling og Holstebro provstier har
indledt et samarbejde om at ansætte en
fuldtidspersonalekonsulent med
arbejdsområder, der lægger sig op af de
konsulenter der er ansat i andre provstier i
Viborg Stift.
Skive, Salling og Holstebro provstier anmoder
om at blive optaget i det allerede eksisterende
samarbejde jf. vedhæftede vedtægt.
Vedtægten underskrevet af de samarbejdende
provstier.

3

Ang. restfinansieringen vedr. istandsættelsen
af Fjaltring kirke
Sag: Fjaltring kirke (805) - Fjaltring Sogn

Provstiudvalget besluttede at godkende, at
stiftsmiddellånet vedr. dette projekt forhøjes til
6.353.409,34 kr.

Ang. restfinansieringen vedr. istandsættelsen af
Fjaltring kirke
På baggrund af byggeregnskabet for
istandsættelse af tårnet i Fjaltring Kirke og
skitsebudgettet for 2. etape vedr. kirkens skib
og kor ansøger Fjaltring Menighedsråd om de
fornødne midler til færdiggørelse af arbejdet.
Til restfinansiering af projektet ansøges om en
forøgelse af det lån i stiftsmidlerne, som
allerede er bevilget.
I forhold til revideret skitsebudget d. 18.02.14,
ser det iflg. arkitekten ud til, at der kommer en
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Mødepunkt

Beslutning

overskridelse på knap 300.000 kr. incl. moms dvs. iflg. seneste reviderede budget pr.
10.12.14: 6.353.409,34 kr. incl. moms.
(vedhæftet)
4

Anmodning om overførsel af ubrugte midler
til 2015
Sag: Forum for unge og kirke (778)
Anmodning om overførsel af ubrugte midler til
2015
Forum for Unge og Kirke ansøger om tilladelse
til at overføre ubrugte midler i 2014 til 2015.
Det drejer sig om 11.778,03 kr.

Provstiudvalget besluttede at godkende, at ubrugte
midler i 2014 overføres til 2015.
Efter mødet er der kommet endnu et bilag, som
hører til i 2014 regnskabet.
Bilaget vedrører rockgudstjenesten og lyder på
198,45 kr.
Overført beløb er herefter: 11.579,58 kr.

Ungdomspræsten oplyser, at man ønsker at
bruge pengene til udvikling af nye tiltag.
(årsopgørelse vedhæftet)

Årsopgørelse 2014 Unge og kirke

5

Ansøgning om godkendelse af detailprojekt
Sag: Lemvig kirkehus (981) - Lemvig Sogn

Provstiudvalget godkender detailprojektet, idet det
går ud fra, at projektet finansieres dels ved egne
midler og dels ved budgetmidler i 2015.

Ansøgning om godkendelse af detailprojekt
Lemvig-Heldum menighedsråd har fremsendt
detailprojekt vedr. udbygning af 2. sal på
kirkehuset i Lemvig til provstiudvalgets
godkendelse.
Provstiudvalget har på sit møde d. 17. juni 2014
godkendt skitseprojektet.
Finansieringen foregår dels ved LemvigHeldum kirkekasses egne midler, dels ved
budgetmidler i 2015.
Menighedsrådet oplyser, at såfremt projektet
godkendes af provstiudvalget, afholdes
licitationen fredag d. 13. marts 2015.
Af hensyn til mindst mulig forstyrrelse af
brugerne af kirkehuset, forventes opstart af
byggeriet tirsdag d. 12. maj 2015 og afsluttet
medio august 2015.
(Projekt vedhæftet)
Projektmateriale vedr. udbygning af 2. sal i
kirkehuset
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Mødepunkt

6

Tegningsmateriale
Sag: Nyt provstikontor v. Bøvling præstegård
(1039) - Bøvling Sogn
Tegningsmateriale
Arkitekten har fremsendt materiale vedr.
bygning af nyt provstikontor til
provstiudvalgets behandling og godkendelse
Materialet indeholder: tegningsmateriale,
tidsplan, overslag og oplæg til håndværkerliste.

Beslutning

Provstiudvalget behandlede og godkendte det
fremsendte materiale under forudsætning af
byggeudvalgets og Bøvling menighedsråds
godkendelse.
Provstiudvalget afventer samtidig en
finansieringsplan fra menighedsrådet.
Provstiudvalget har følgende kommentarer til
tegningerne:
Det vil være hensigtsmæssigt med en dør fra
gangen til kopirummet.
Provstiudvalget synes trægulvet i indercirklen skal
prioriteres.

Overslagsprisen er: 2.213.559,35 kr. incl.
moms.
Overslaget er hævet med 50.000,00 kr.
hovedsagelig pga. ændring af loft og trægulv.
(Materiale vedhæftet)
Ang. provstikontoret - 2. del
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Orientering
7

VS: Ansøgning om midler, § 44 midler
Sag: Korsamarbejde i Lemvig provsti (884)

Taget til efterretning.

Ansøgning om midler, § 44 midler
Der er fremsendt ansøgning til Kirkeministeriet
ang. §44 midler til samarbejde om fælles
korleder i Lemvig provsti.
Svar til Lemvig Provsti vedr. ansøgning om §
44 midler
Kirkeministeriet har givet afslag på
ansøgningen om §44 midler med følgende
begrundelse:
Hensigten med §44 i lov om menighedsråd er,
at der kan ydes tilskud til opstart af projekter,
hvor det af praktiske grunde ikke har været
muligt at budgettere med udgifterne til
projektet. Det er ikke tilfældet i den aktuelle
sag, hvor ministerits principielle godkendelse
forelå den 2. maj 2014, og hvor korlederen
tiltrådte den 1. august 2014.
På baggrund heraf kan ministeriet meddele, at
ministeriet ikke kan imødekomme ansøgningen
om tilskud af fællesfonden, jf. §44 i lov om
menighedsråd.
(vedhæftet)
8

Vinduerne i Rom kirke er udskiftet og
arbejdet er afsluttet
Sag: Nye vinduer i Rom kirke (fortsættelse sag
622) (1069) - Rom Sogn

Taget til efterretning.

Vinduerne i Rom kirke er udskiftet og arbejdet
er afsluttet
Der har åbenbart været nogle problemer
undervejs, men arkitekt Fuusgaard mener nu, at
arbejdet kan godkendes.
Dog oplyser Fuusgaard, at godkendelsen bør
være under forudsætning af, at afstandsmålene
holder, når det bliver sommer, og at
malerarbejdet er udført korrekt.
Slutregnskabet viser, at udskiftningen kom til at
koste: 177.688,48 kr

9

Stiftet har modtaget ansøgningen
Sag: Alterparti i Nørre Nissum kirke (1096) Nørre Nissum Sogn

Taget til efterretning.

Stiftet har modtaget ansøgningen
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Orientering
Stiftet har sendt sagen ang. ansøgning om nyt
alterparti i Nørre Nissum kirke til udtalelse hos
stiftets konsulenter.
10

Midlertidig lukning af Bøvling kirke
Sag: Bøvling kirke (1140) - Bøvling Sogn

Taget til efterretning.

Midlertidig lukning af Bøvling kirke
Bøvling kirke er midlertidig lukket fra uge 3
2015 i forbindelse med indvendig kalkning af
kirken.
Arbejdet skønnes at vare 8 - 10 uger.
Annoncerede gudstjenester i Bøvling kirke
henlægges til Sognegården i Bøvling i den
periode, hvor kalkningen foregår.
De kirkelige handlinger, der måtte komme i
perioden, henlægges til Flynder kirke.

11

Orientering vedr. tyverisikring ved brug af
SmartWater DNA-mærkning på historisk
kirkeinventar
Sag: Viborg stift (750) - Viborg Stift

Taget til efterretning.

Orientering vedr. tyverisikring ved brug af
SmartWater DNA-mærkning på historisk
kirkeinventar
Stiftet har udsendt orientering ang. tyverisikring
af historisk kirkeinventar.
Stifternes byggevejledningsgruppe vil behandle
denne nye mulighed for tyverisikring af
inventar snarest.
(vedhæftet)
12

Mødeindkaldelse - Hove kirkegård
Sag: Hove kirkegård (1007) - Hove Sogn
Mødeindkaldelse - Hove kirkegård
Stiftet indkalder til møde ang.
mandskabsfaciliteter på Hove kirkegård fredag
d. 27. februar 2015 kl. 10.00.

Følgende provstiudvalgsmedlemmer deltager i
mødet:
Niels Stidsen
Jens Bjerg Olesen
Grete T. Dahl
Bettina R. Tonnesen
Knud Erik Nissen

Fra stiftet kommer biskop Henrik Stubkjær,
stiftskontorchef Bodil Abildgaard, juridisk
specialkonsulent Dorthe Pinnerup. Stiftet har
indkaldt følgende konsulenter: kgl.
bygningsinspektør Niels Vium,
kirkegårdskonsulent Mogens Andersen,
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Orientering
Nationalmuseet v. Poul Grinder-Hansen.
Hvem kommer fra provstiudvalget?

13

Kursusaften for menighedsråd
Sag: Provstiets menighedsråd 2015 (1147)
Kursusaften for menighedsråd
Distriktsforeningen af Menighedsråd i Lemvig
Provsti indbyder i samarbejde med
Landsforeningen alle
menighedsrådsmedlemmer til kursusaften om
kirkeregnskaberne.

Følgende provstiudvalgsmedlemmer deltager i
kurset:
Niels Stidsen
Jens Bjerg Olesen
Bettina R. Tonnesen
Knud Erik Nissen
Samlet tilmelding fra provstikontoret.

Kursusaftenen foregår mandag d. 23. februar
2015 kl. 19.00 i Bøvling Præstegård.
(indbydelse vedhæftet)

14

Ekstraordinært møde i HR-samarbejdet
Sag: HR-konsulenten (868)

Taget til efterretning.

Ekstraordinært møde i HR-samarbejdet
Referat fra ekstraordinært møde i HRsamarbejdet d. 6. november 2014.
(Referat vedhæftet)

15

Complot Media faktura
Sag: Logo til Lemvig provsti (987)

Taget til efterretning.

Complot Media faktura
Arbejdet med provstiets logo, herunder nye
kuverter, kort, layout til hjemmeside og
brevpapir beløber sig til ialt: 24.878,38 kr.

16

Biskop Henrik Stubkjærs besøg i provstiet
samt LUS-samtale med provsten
Sag: Provsten (741)

Taget til efterretning.

Biskop Henrik Stubkjærs besøg i provstiet samt
LUS-samtale med provsten
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Orientering
Biskoppen besøger provstierne i forbindelse
med LUS samtale med provsten, og Lemvig
provsti får besøg d. 25. marts 2015 kl. 13.00 15.00

17

Ang. afholdt møde med formænd,
kontaktpersoner og kirkeværger
Sag: Møde: Fokus på graverstillingerne i
Lemvig provsti d. 22.01.15 (1144)

Taget til efterretning.

Ang. afholdt møde med formænd,
kontaktpersoner og kirkeværger
Forsamlingen var positiv stemt.
Der arbejdes videre med planerne på planlagt
erfa-møde for kontaktpersoner først i marts.
På dette møde drøfter og tilrettelægger man et
møde for gravere og kontaktpersoner.
(Internt notat fra mødet vedlægges)
Notat fra mødet d. 22. januar 2015

18

Louis holder forældreorlov i februar måned
2015
Sag: HR-konsulenten (868)

Taget til efterretning.

Louis holder forældreorlov i februar måned
2015

19

Kirkegårdskonsulentens udtalelse
Sag: Lemvig kirkegård (860) - Lemvig Sogn

Taget til efterretning.

Kirkegårdskonsulentens udtalelse
Kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen har
fremsendt en udtalelse vedr. den endelige
helhedsplan for Lemvig kirkegård.
(vedlagt)
20

Eventuelt
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Referatet fra mødet d. 03.02.15 godkendt:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 10.00
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