Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 11. oktober 2016. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Provst Carsten Hoffmann er konstitueret i provsteembedet indtil ny provst er ansat.
Fraværende: ingen

Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Møde om vindmøller ved Flynder Kirke.
Sag: Vindmøller tæt på Flynder og Møborg
Kirker (1049) - Flynder Sogn

Provstiudvalget var indbudt til og deltog i
besigtigelsen, som kommunen havde inviteret til.
Provstiudvalget afventer videre forløb.

Møde om vindmøller ved Flynder Kirke.
Provstiudvalgsmødet starter med møde om
plangrundlag for vindmøller ved Flynder kirke.
Lokalplan nr. 184, forslag.
Lemvig Kommune har udarbejdet dagsorden til
mødet, som efter besigtigelsen fortsætter i
Tangsø Centret.
(bilag)
3

Salg af konsulentydelser
Sag: HR-konsulenten (868)
VS: Notat, sag af konsulentydelser
På baggrund af sidste møde har Louis
udarbejdet et oplæg til timepris for
konsulentbistand til andre menighedsråd /
provstier.

Provstiudvalget vurderer, at 600 kr. pr. time +
kørsel er passende.
Vi afventer Struer Provstiudvalgs behandling af
sagen.

Provstiudvalget drøfter oplægget.
(bilag)
4

Høringsbrev
Sag: Kirkeministeriet (735) - Kirkeministeriet

Provstiudvalget har ingen bemærkninger til
udkastet til bekendtgørelsen.

Høringsbrev
Høring vedr. udkast til Bekendtgørelse om
diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd,
provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v.
samt til bygningskyndige deltagere i
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Mødepunkt

Beslutning

synsforretninger (Diætbekendtgørelsen) til
provstiudvalgets udtalelse.
(bilag)
Udkast til bekendtgørelse

5

Ang. aftale om teknisk rådgivning og bistand
Sag: Trans kirke (1134) - Trans Sogn

Udsættes til næste møde.
Vi har endnu ikke hørt fra stiftet.

Ang. aftale om teknisk rådgivning og bistand
Rådgivningsaftalen er sendt til udtalelse i
stiftet.
Vi har ikke hørt fra stiftet endnu, men forventer
at høre fra Dorthe Pinnerup inden mødet.
6

Revisionsprotokollat vedr. PUK årsregnskab
2015
Sag: PUK 2015 (1146)
Revisionsprotokollat vedr. PUK årsregnskab
2015
Revisionsprotokollat vedr. PUK årsregnskab
2015 til provsitudvalgets godkendelse.
(bilag)
Den uafhængige revisors erklæring - PUK
årsregnskab 2015

7

Endelig budget 2017, PUK
Sag: PUK budget 2017 (1291)

Provstiudvalget godkendte revisionsprotokollen
vedr. PUK årsregnskab 2015.
Provstiudvalget tager bemærkningen ang.
udbetaling af 5% midler til Bøvling kirkekasse i
forbindelse med tyveri af olie til efterretning.
I den konkrete situation vurderede provstiudvalget,
at det havde sin berettigelse at udbetale 5% midler,
dels fordi menighedsrådet på det tidspunkt stod
midt i en større byggeopgave, og dermed havde et
større likviditetsbehov end normalt, dels fordi der
ikke kunne herske nogen tvivl om, at udgiften var
uforudset.

Godkendt

Endelig budget 2017, PUK
PUK årsbudget 2017 med stemplet: Lemvig
Provstiudvalg, CVR-nr. 21314641, Budget
2017, Endelig budget afleveret d. 23-09-2016
11:26 til provstiudvalgets godkendelse.
Endeligt PUK budget 2017

8

Årlig kasseeftersyn
Sag: PUK 2016 (1252)

Provstiudvalget foretog kontrol af indestående på
PUK kassens konti.
Der var ingen bemærkninger.

Årlig kasseeftersyn
Referat,11-10-2016

Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

Provstiudvalget foretager kontrol af indestående
på PUK kassens konti.

9

Henvendelse fra Kirkeligt Medieakademi
Sag: Workshop for (nye) menighedsråd (1321)
Henvendelse fra Kirkeligt Medieakademi
Kirkeligt Medieakademi tilbyder at komme ud i
provstier halve og hele dage og lave workshops
for (nye) menighedsrådsmedlemmer.

Provstiudvalget ønsker ikke at benytte sig af
tilbuddet om disse workshops.
Stiftet har tidligere tilbudt mediedage, og vi har
lokale kræfter, som er dygtige til den slags, så
provstiudvalget er af den opfattelse, at det pt.
dækker behovet.

Man forestiller sig, at workshoppen består af
oplæg, samtaler og øvelser i to dele:
1. Mediestrategi: Kirkens rolle i det store
samfundsbillede. Kirkens kommunikation i det
store mediebillede. Hvem henvender vi os til
med hvad og hvornår?
2. Mediesynergi: Hvilke medier er bedst til
hvad? Hjemmeside, Facebook, Lokalavisen?
Hvilke historier og vinkler fænger bedst?
Hvordan styre flere medieplatforme uden
stress?
Et minikursus koster 6.000 kr. og 9.950 kr. for
et heldagskursus.
(bilag)
VS: Workshop for (nye) menighedsråd

10

Provstiudvalgsmøder

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

Fastsættelse af datoer for provstiudvalgsmøder i
2017.

Tirsdag d 8. november 2016
Tirsdag d. 6. december 2016

Følgende datoer foreslås:
d. 7. februar 2017
d. 28. marts 2017

Nye datoer:
Tirsdag d. 31. januar 2017 (i stedet for d. 7.
februar)
Tirsdag d. 28. marts 2017

Datoer resten af året afventer ny provst.

Referat,11-10-2016

Side: 3

Orientering
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Harboøre kirke - Udvidelse af kirken Mødereferat 20. september 2016
Sag: Harboøre Kirke (1215) - Harboøre Sogn

Taget til efterretning

Harboøre kirke - Udvidelse af kirken Mødereferat 20. september 2016
D. 20. september 2016 blev der afholdt møde i
Harboøre kirke ang. udvidelse af kirken.
Konklusionen på mødet blev, at der arbejdes
videre med projektet. Der er mulighed for at
udarbejde andre løsninger. Udvendig skal der
indtænkes arkitektoniske løsninger, som passer
til tiden. Indvendig skal man være opmærksom
på at tænke de to kirkerum i forhold til
hinanden.
Sagen afventer herefter, at menighedsrådet
genovervejer projektet og herefter sender
projekt ind til fornyet behandling - gennem
provstiudvalget til stiftet.
(bilag)
12

Ang. foredrag om Martin Luther og
reformationen.
Sag: Reformationsjubilæet 2017 (1180) Lemvig Sogn

Taget til efterretning

Ang. foredrag om Martin Luther og
reformationen.
Der er sendt en plakat rundt til menighedsråd
og præster ang. tre foredragsaftener i efteråret
2016 om Martin Luther og reformationen
arrangeret af Folkeuniversitet i et samarbejde
med provstiudvalget.
Der gøres samtidig opmærksom på aftenerne i
Lokalavisen. En annonce, som provstiudvalget
jf. beslutning på mødet d. 9. februar 2016 har
givet tilsagn om at støtte med max. 2.500 kr.
(bilag)
13

Gudum Kirke, Kirkecafé, fotos
Sag: Gudum kirke, sideskibet (815) - Gudum
Sogn

Taget til efterretning

Gudum Kirke, Kirkecafé, fotos
Fotos fra projekt 'kirkecafeé' i Gudum kirke.
(bilag)
14

Tilrettet indbydelse - Temadag om
Kirkegården 16.11.2016
Sag: Temadag om kirkegården (1317) -
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Orientering
Viborg Stift
Tilrettet indbydelse - Temadag om Kirkegården
16.11.2016
Der er sket en lille ændring i foredragsholderne.
Mette Viuf Larsen kommer istedet for Anne
Mette Exner pkt. 3.
(bilag)
15

Opdatering energimærkning
Sag: Energimærkning (1315)
Arbejdet med undersøgelse af hvilke bygninger
der skal energimærkes, er ved at være afsluttet.
Der er ca. 15. bygninger, som iflg. vores
oplysninger skal energimærkes, og vi har, med
undtagelse af et enkelt, hørt fra samtlige
menighedsråd, som bliver berørt af
energimærkningen.

Alle menighedsråd, som bliver berørt af
energimærkningen, havde inden mødet tilsluttet sig
fælles udbud.
Udbudsmaterialet udarbejdes af konsulent
Flemming Jensen, som styrer og følger op på
processen.

Alle har tilkendegivet, at man ønsker at
tilsluttet sig provstiets tilbud om fælles udbud.
(bilag)
Fortsat energimærkning

16

Indsættelsesgudstjeneste d. 4.12.16
Sag: Ny provst i Lemvig Provsti (1292)

Taget til efterretning

Indsættelsesgudstjeneste d. 4.12.16
Der bliver indsættesesgudstjeneste for den nye
provst søndag d. 4. december kl. 13.30 i
Bøvling kirke med efterfølgende velkomstfest i
Tangsø Centret.

17

Eventuelt
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Referatet godkendt:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 8. november 2016
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