Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 18. august 2015. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: ingen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Personalekonsulenten orienterer om sit
arbejde.

Afbud pga. sygdom

3

Ansøgning om midler til omfugning
Sag: Trans kirkes mur (1203) - Trans Sogn

Provstiudvalget ser vigtigheden i, at arbejdet bliver
udført, men betragter det ikke som uforudset, og
der kan derfor ikke bevilges 5% midler til formålet.

Ansøgning om midler til omfugning
På baggrund af synsrapport vedr. Trans Kirke
og provstiudvalgets beslutning på sidste
provstiudvalgsmøde, er der afholdt
ekstraordinært provstesyn.

Til gengæld besluttede provstiudvalget at bevilge
menighedsrådet et likviditetslån i 5% midlerne på
50.000 kr., så arbejdet kan blive iværksat hurtigst
muligt.
I forbindelse med budgetbehandlingen, tages der
højde for, at beløbet skal kunne tilbagebetales i
2016.

Synet angik den udvendige kirkemur pga. den
meget høje udgift vedr. omfugning i
synsrapporten.
Provstiudvalgets bygningskyndige vurderede, at
det nødvendige murer arbejde, kan udføres for
ca. 50.000 kr. og at arbejdet skal udføres i
september - oktober i år.

Provstiudvalget besluttede, at afsætte et årligt beløb
på 20.000 kr. i Trans kirkekasses driftsbudget til
årlig gennemgang og reparation af murværket på
Trans Kirke.

På baggrund heraf, har Trans Menighedsråd
fremsendt en ansøgning om 50.000 kr. til
partiel omfugning af Trans Kirkes sydmur samt
tårnets kvadrestensmur mod vest. Tårnets
sydside omfuges.
Provstiudvalget bør i samme forbindelse drøfte,
om Trans kirkekasse, pga. kirkens udsatte
beliggenhed, fremover skal bevilges et årligt
beløb (f.eks. 20.000 kr.) i driftsbudgettet, til
årlig gennemgang og reparation af murværket.
(bilag)
Notat vedr. ekstraordinært syn i Trans

4

Thyborøn ansøger om 5% midler
Sag: Thyborøn Kirkekasse (1200) - Thyborøn

Referat,18-08-2015

Provstiudvalget besluttede at bevilge 55.700 kr. til
uforudsete udgifter i forbindelse med ny
Side: 1

Mødepunkt
Sogn
Thyborøn ansøger om 5% midler
I forbindelse med fraflytningssynet i Thyborøn
præstebolig, er der visse mangler, som skal
udbedres, inden den nye præst flytter ind.

Beslutning
præsteansættelse.
Beløbet udbetales, når dokumentation for
afholdelse af udgifterne foreligger.

Menighedsrådet har indhentet priser på
manglerne som ialt udgør: 120.700 kr.
Menighedsrådet har tidligere fået budgetmidler
ialt 65.000 kr. til udbedring af nogle af de
nævnte mangler.
Det resterende beløb ansøger menighedsrådet
om 5% midler til: 55.700 kr.
(bilag)
Kvartalsrapport Thybroøn

5

Ansøgning om 5% midler til offermørtel i 2
hvælvinge
Sag: Vandborg Kirkekasse (1167) - Vandborg
Sogn

Provstiudvalget betragter det ikke som en uforudset
udgift, og der kan derfor ikke bevilges 5% midler
til formålet.

Ansøgning om 5% midler til offermørtel i 2
hvælvinge

Til gengæld besluttede provstiudvalget at bevilge
menighedsrådet et likviditetslån i 5% midlerne på
50.000 kr.
I forbindelse med budgetbehandlingen, tages der
højde for, at beløbet skal kunne tilbagebetales i
2016.

Vandborg menighedsråd ansøger
provstiudvalget om 50.000 kr. af 5% midlerne
til at eftergå og reparere 2 hvælvinge med
offermørtel i indeværende år.
I samråd med håndværkere vurderede man i
2014, at de 30.000 kr. som blev afsat til
formålet og til behandling af træværk ville
kunne dække udgiften.
Man kan nu konstatere, at det bestående lag
offermørtel er delvis opløst, og man har i
samråd med arkitekt Fuusgaard og håndværkere
vurderet, at det er nødvendigt at give alle
hvælvinge et nyt lag offermørtel, og arbejdet
bliver derfor væsentlig dyrere.
De 2 hvælvinge mod vest er nu rengjorte og
klar til offermørtel.
De sidste 3 hvælvinge ansøger man om midler
til i budget 2016.
(bilag - overslagspris sidder sammen med
budgetmaterialet)
6

Psykisk arbejdsmiljø
Sag: Psykisk arbejdsmiljø (1202) - Viborg Stift

Referat,18-08-2015

Provstiudvalget vil gerne benytte sig af tilbuddet
om et sådant møde, og vil gerne stille mødelokale
til rådighed, ligesom man gerne vil være vært ved
en kop kaffe med brød.
Side: 2

Mødepunkt
Psykisk arbejdsmiljø
Stiftsudvalget for psykisk arbejdsmiljø i Viborg
Stift har rettet henvendelse til alle provstier, og
tilbyder at holde et møde om "Den gode
ledelse" i Folkekirken.

Beslutning

Vi forsøger at aftale et aftenmøde kl. 19.00 i
februar 2016, og provstiudvalget er af den
opfattelse, at præster, formænd, kontaktpersoner og
gravere skal inviteres.

Man tilbyder et møde i hvert af stiftets
provstier, og mødet er tiltænkt
menighedsrådsmedlemmer, præster samt
ansatte.
Provstiudvalget drøfter, om det er et tilbud,
man ønsker at benytte.
Hvis det er tilfældet, skal der tages stilling til
hvem, der skal inviteres. Er det alle
menighedsrådsmedlemmer inkl. præster samt
ansatte, eller er det kun formænd,
kontaktpersoner og præster samt
medarbejderrepræsentanter?
Vil provstiet stille lokaler til rådighed inkl.
kaffe?
På hvilket tidspunkt vil det passe at holde
mødet?
(Stiftsudvalgets skrivelse vedhæftes)

7

Oversigt vedr. gennemgangen af alle
kirkerne
Sag: Varmeudgifter i kirkerne (964)
Oversigt vedr. gennemgangen af alle kirkerne
ProEnergi har i perioden ultimo marts til medio
juni 2015 gennemgået kirkerne i Lemvig
provsti, med henblik på at identificere
potentialet for at reducere omkostningerne til el
og varme.

Udsættes til provstiudvalgsmødet d. 9. september,
hvor vi inviterer ProEnergi.
Vi har efter provstiudvalgsmødet kontaktet
ProEnergi, og de har takket ja til at komme, og vil
på mødet fremlægge status på de kirker/bygninger
de har været i gennem og komme med anbefaling
til provstiudvalget om fremadrettet indsats.

ProEnergi har fremsendt samlet oversigt, og
provstiudvalget tager på baggrund heraf stilling
til, om der skal afsættes midler til
energibesparelse i 2016 og hvor der i givet fald
skal sættes ind.
(bilag)
Opsamling og oversigt over gennemgangen af
provstiets kirker
Energirapport Vandborg Kirke
Referat,18-08-2015

Side: 3

Mødepunkt

Beslutning

Energirapport Tørring kirke
Energirapport Trans Kirke
Energirapport Ramme kirke
Energirapport Nørlem kirke
Rapport energigennemgang Heldum Kirke
Energirapport Nr. Nissum kirke
Energirapport Nees kirke
Energirapport Møborg præstegård
Energirapport Møborg kirke
Energirapport Hygum kirke
Energirapport Hove Kirke
Energirapport Harboøre kirke
energirapport Gudum kirke
Energirapport Fjaltring kirke
Energirapport Ferring kirke
Energirapport Fabjerg kirke
Energirapport Dybe kirke
Energirapport Bøvling kirke

8

Endeligt oplæg til beslutning vedr. FSVS
Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift
(807) - Viborg Stift

Referat,18-08-2015

Provstiudvalget siger ja.
Endelig beslutning skal træffes på budgetsamrådet.
Side: 4

Mødepunkt

Beslutning

Endeligt oplæg til beslutning vedr. FSVS
Endeligt oplæg til beslutning vedr. FSVS jf.
pkt. 7 på mødet d. 16.06.15.
(bilag)
9

Minikonferencer – Projekt mere kirke for
pengene
Sag: Landsforeningen af Menighedsråd (916)

Vi forsøger at aftale et aftenmøde kl. 19.00 i maj
2016.

Minikonferencer – Projekt mere kirke for
pengene
Som aftalt på sidste provstiudvalgsmøde har vi
rettet henvendelse til Landsforeningen af
Menighedsråd, og Landsforeningen har meldt
tilbage, at man gerne vil afholde konferencen i
Lemvig provsti i foråret 2016.
Landsforeningen spørger, om vi har nogle
foretrukne datoer?
Konferencen varer i 2,5 time og skal senest
slutte kl. 21.30.
10

Kvartalsrapport 2. kv. 2015, PUK
Sag: PUK 2015 (1146)

Godkendt

Kvartalsrapport 2. kv. 2015, PUK
Kvartalsrapport vedr. 2. kv. 2015 for PUK
kassen til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
11

Udsmykning af det nye provstikontor
Sag: Nyt provstikontor v. Bøvling præstegård
(1039) - Bøvling Sogn

Provstiudvalget drøftede forskellige muligheder.
Personalet på provstikontoret må selv vælge
udsmykning - beløbsramme: max. 30.000 kr.

Udsmykning af det nye provstikontor
Provstiudvalget drøfter udsmykning af det nye
provstikontor.
12

Thyborøn præstebolig, syn 2015
Sag: Syn 2015 (1175)

Godkendes under forudsætning af, at der kan
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
udgifterne.

Thyborøn præstebolig, syn 2015
Synsprotokol vedr. afholdt syn over Thyborøn
præstebolig 2015 (afleveringssyn) til
provstiudvalgets godkendelse.

Referat,18-08-2015

Side: 5

Mødepunkt
13

Thyborøn kirke, syn 2015
Sag: Syn 2015 (1175)

Beslutning
Godkendes under forudsætning af, at der kan
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
udgifterne.

Thyborøn kirke, syn 2015
Synsprotokol vedr. afholdt syn i Thyborøn
kirke og på kirkegården 2015 til
provstiudvalgets godkendelse.

14

Synsudskrift Engbjerg kirke 2015
Sag: Syn 2015 (1175)

Godkendes under forudsætning af, at der kan
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
udgifterne.

Synsudskrift Engbjerg kirke 2015
Synsudskrift vedr. afholdt syn i Engbjerg kirke
og på kirkegården til provstiudvalgets
godkendelse.

15

Synsudskrifter Harboøre
Sag: Syn 2015 (1175)

Godkendes under forudsætning af, at der kan
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
udgifterne.

Synsudskrifter Harboøre
Synsudskrifter vedr. afholdt syn i Harboøre
kirke og på kirkegården samt i præsteboligen til
provstiudvalgets godkendelse.

16

Synsudskrift 2015, Vandborg kirke
Sag: Syn 2015 (1175)

Godkendes under forudsætning af, at der kan
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
udgifterne.

Synsudskrift 2015, Vandborg kirke
Synsudskrift vedr. afholdt syn i Vandborg kirke
og på kirkegården til provstiudvalgets
godkendelse.

17

Synsrapporter 2015, Lemvig-Heldum
Sag: Syn 2015 (1175)

Godkendes under forudsætning af, at der kan
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
udgifterne.

Synsrapporter 2015, Lemvig-Heldum
Synsudskrifter vedr. afholdt syn i Lemvig kirke,
kirkehuset, kirkegården og præsteboligern samt
i Heldum kirke og kirkegård til
provstiudvalgets godkendelse.

18

Synsrapporter 2015, Bøvling
Sag: Syn 2015 (1175)
Referat,18-08-2015

Godkendes under forudsætning af, at der kan
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
Side: 6

Mødepunkt
Sag: Syn 2015 (1175)

Beslutning
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
udgifterne.

Synsrapporter 2015, Bøvling
Synsudskrift vedr. afholdt syn i Bøvling kirke,
på kirkegården samt i Bøvling præstegård til
provstiudvalgets godkendelse.

19

Syn 2015, Nørre Nissum præstebolig
Sag: Syn 2015 (1175)

Godkendes under forudsætning af, at der kan
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
udgifterne.

Syn 2015, Nørre Nissum præstebolig
Synsprotokol vedr. afholdt syn over Nørre
Nissum præstebolig 2015 til provstiudvalgets
godkendelse.

20

Syn 2015, Nørre Nissum kirke og kirkegård
Sag: Syn 2015 (1175)

Godkendes under forudsætning af, at der kan
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
udgifterne.

Syn 2015, Nørre Nissum kirke og kirkegård
Synsprotokol vedr. afholdt syn i Nørre Nissum
kirke og på kirkegården til provstiudvalgets
godkendelse.

21

Syn 2015, Hove, Hygum og Tørring kirker
samt præsteboligen i Hove
Sag: Syn 2015 (1175)

Godkendes under forudsætning af, at der kan
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
udgifterne.

Syn 2015, Hove, Hygum og Tørring kirker
samt præsteboligen i Hove
Synsprotokol vedr. afholdt syn i Hove, Hygum
og Tørring kirker og på kirkegårdene samt i
præsteboligen i Hove til provstiudvalgets
godkendelse.
22

Nørlem, Stjernhielm, syn 2015
Sag: Syn 2015 (1175)

Godkendes under forudsætning af, at der kan
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
udgifterne.

Nørlem, Stjernhielm, syn 2015
Synsrapport over afholdt syn over Stjernhielm i
Nørlem 2015 til provstiudvalgets godkendelse.

23

Nørlem, sognegård syn 2015
Sag: Syn 2015 (1175)

Nørlem, sognegård syn 2015
Synsprotokol vedr. afholdt syn over
Referat,18-08-2015

Godkendes under forudsætning af, at der kan
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
udgifterne.

Side: 7

Mødepunkt

Beslutning

Synsprotokol vedr. afholdt syn over
sognegården i Nørlem 2015 til provstiudvalgets
godkendelse.

24

Nørlem kirke, syn 2015
Sag: Syn 2015 (1175)

Godkendes under forudsætning af, at der kan
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
udgifterne.

Nørlem kirke, syn 2015
Synsrapport vedr. afholdt syn i Nørlem kirke og
på kirkegården 2015 til provstiudvalgets
godkendelse.

25

Flynder kirke, syn 2015
Sag: Syn 2015 (1175)

Godkendes under forudsætning af, at der kan
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
udgifterne.

Flynder kirke, syn 2015
Synsrapport vedr. afholdt syn i Flynder kirke
2015 til provstiudvalgets godkendelse.

26

Kirkesyn Lomborg og Rom
Sag: Syn 2015 (1175)

Godkendes under forudsætning af, at der kan
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
udgifterne.

Kirkesyn Lomborg og Rom
Synsudskrifter vedr. afholdt syn i Lomborg og
Rom kirker og kirkegårde samt Lomborg
præstebolig til provstiudvalgets godkendelse.

27

Menighedsrådenes budgetbidrag 2016
Sag: Budget 2016 (1151)

Provstiudvalget fordelte de forventede kirkelige
ligningsmidler for 2016 og udmelder drifts- og
anlægsrammebevillingerne til kirkekasserne.

Menighedsrådenes budgetbidrag til behandling
Vi har fra Lemvig kommune fået oplyst det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag for
2016.
Ved en udskrivningsprocent på 1,27 bliver
provenuet: 36.808.823,10 kr.

(Oversigten over udmeldingerne efter mødet samt
oversigten over kommunale ligninger og
mellemregninger medsendes)

Kirkeministeriet har oplyst, at:
Landskirkeskatten er: 4.344.929 kr.
Udligningstilskuddet er: 4.082.000 kr.
På baggrund heraf udmeldes drifts- og
anlægsrammebevilling til kirkekasserne vedr.
budget 2016.
(div. bilag vedhæftet)
Budgetmateriale i øvrigt er tidligere fremsendt.
Referat,18-08-2015

Side: 8

Mødepunkt

Beslutning

Den kirkelige ligning 2016
Landskirkeskat og udligningstilskud 2016
Pris- og lønregulering 2015 - 2015 - forsinket
statsgaranteret udskrivning
Kirkeministeriet har udmeldt pris- og
lønreguleringerne fra 2015 til 2016, som de er
blevet fastsat af Finansministeriet:
Løn: -0,3 % (tidl. udmeldt: 1,1%)
Øvrig drift: 0,7 % (tidl. udmeldt: 1,0%)
Anlæg: 1,0 %

Referat,18-08-2015

Side: 9

Orientering
28

Stiftet har modtaget ansøgningen om
opsætning af projekter.
Sag: Projektor i Lomborg kirke (1149) Lomborg Sogn

Taget til efterretning.

Stiftet har modtaget ansøgningen om opsætning
af projekter.
Sagen er sendt til udtalelse hos stiftets
konsulenter.
29

Vandborg præstebolig ang. arkitekthonorar
Sag: Vandborg præstegård (897) - Vandborg
Sogn

Taget til efterretning.

Vandborg præstebolig ang. arkitekthonorar
Korrespondance mellem menighedsråd og
arkitekt til provstiudvalgets orientering.
(vedhæftes)
30

Stiftet godkender istandsættelse og
konservering af historisk inventar efter
lynnedslag
Sag: Trans kirke (1134) - Trans Sogn

Taget til efterretning.

Stiftet godkender istandsættelse og
konservering af historisk inventar efter
lynnedslag
(Bilag vedhæftet)
Nationalmuseet ang. arbejder efter lynskade
Nationalmuseet anbefaler alle ansøgte arbejder
vedr. istandsættelse og konservering af historisk
inventar i Trans Kirker efter lynnedslag samt
forundersøgelse af prædikestolen udført som
beskrevet i Karsten Vikkelsø Larsens forslag og
overslag af 10. april 2015, samt at disse
arbejder betragtes som en del af de samlede
istandsættelsesarbejder af skader efter
lynnedslag.
31

Stiftet godkender endnu en forhøjelse af lån
Sag: Fjaltring kirke (805) - Fjaltring Sogn

Taget til efterretning.

Forhøjelse af lån
Stiftet godkender endnu en forhøjelse af det
allerede eksisterende lån i Fjaltring til
6.611.000 kr.
32

Stiftet godkender det reviderede projekt
Sag: Hove kirkegård (1007) - Hove Sogn

Referat,18-08-2015

Taget til efterretning.
Side: 10

Orientering

Stiftet godkender det reviderede projekt
Stiftet godkender det reviderede projekt vedr.
nyt mandskabshus og redskabsbygning på Hove
kirkegård.
Stiftet gør opmærksom på, at man kan overveje
at udelade de viste ruder i dørene, idet det vil
skabe en mere rolig facade.
Projektet kan herefter detajlprojekteres.
(Bilag vedhæftet)
33

Referat af møde vedr. afledning af
drænvand fra Lemvig Kirkegård
Sag: Provstiudvalgsmøde d. 18.08.15 (1204)

Taget til efterretning.

Referat af møde vedr. afledning af drænvand
fra Lemvig Kirkegård
Til provstiudvalgets orientering.
(bilag)
34

PU høres ang. Viborg Stiftssamråd
Sag: Stiftssamråd (740) - Viborg Stift

Taget til efterretning.

PU høres ang. Viborg Stiftssamråd
Stiftets henvendelse vedr. nedlæggelse af
stiftssamtådet har været sendt i høring hos
provstiudvalget.
Provstiudvaglet har ingen indvendinger imod
dette.

35

Boligbidrag Vandborg præstebolig
Sag: Vandborg præstegård (897) - Vandborg
Sogn

Taget til efterretning.

Boligbidrag Vandborg præstebolig
(vedhæftet)
36

Indvielse af det nye provstikontor
Sag: Nyt provstikontor v. Bøvling præstegård
(1039) - Bøvling Sogn

Referat,18-08-2015

Taget til efterretning.

Side: 11

Orientering
Indvielse af de nye provstikontor
Der er planlagt officiel indvielse af det nye
provstikontor fredag d. 25. september kl. 14.00
- 16.00.
37

Indbydelse Luther og reformationen Holstebro, Struer og Lemvig
Distriktsforeninger (MR)
Sag: Reformationsjubilæet 2017 (1180) Lemvig Sogn

Taget til efterretning.

Indbydelse Luther og reformationen Holstebro, Struer og Lemvig
Distriktsforeninger (MR)
Eksklusivt kursustilbud i anledning af 500 året
for Luther og reformationen.
(bilag)
38

Orientering om ny Udbudslov
Sag: Viborg stift (750) - Viborg Stift

Taget til efterretning.

Orientering om ny Udbudslov
Stiftet har fremsendt orientering om ny
udbudslov.
(bilag)

39

Ang. løsning af DNK opgaver for andre
pastorater
Sag: Lemvig-Heldum kirkekasse (861) Lemvig Sogn

Taget til efterretning.

Ang. løsning af DNK opgaver for andre
pastorater
Lemvig-Heldum menighedsråd har fremsendt
opgørelse vedr. omkostninger i forbindelse med
løsning af DNK-opgaver for andre pastorater.
Opgørelsen drøftes i forbindelse med
budgetbehandlingen og er sendt ud sammen
med budgetmaterialet.

40

Ang. finansiering af Svirrebommen 2-4
Sag: Naboejendomme, Lemvig kirkehus
(1164) - Lemvig Sogn

Taget til efterretning.

Ang. finansiering af Svirrebommen 2-4
Referat,18-08-2015

Side: 12

Orientering
Lemvig-Heldum menighedsråd har fremsendt
skrivelse ang. finansiering af køb og
nyindretning af Svirrebommen 2-4, Lemvig.
Skrivelsen drøftes i forbindelse med
budgetbehandlingen og er sendt ud sammen
med budgetmaterialet.
41

Referat fra bestyrelsesmødet d. 15. juni 2015
for Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift
Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift
(807) - Viborg Stift

Taget til efterretning.

Referat fra bestyrelsesmødet d. 15. juni 2015
for Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift

42

Eventuelt

Referatet godkendt:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Kommende møder: Budgetsamråd d. 2. september 2015 kl. 19.30
Provstiudvalgsmøde / budgetmøde d. 9. september 2015 kl. 10.00

Referat,18-08-2015

Side: 13

