Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 13. september 2016. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Provst Knud Erik Nissen afholder ferie forud for fratrædelse pr. 30.09.16
Provst Carsten Hoffmann er konstitueret i provsteembedet indtil ny provst er ansat.
Fraværende: ingen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Vejledning om energimærkning 2016
Sag: Energimærkning (1315)

Provstiudvalget besluttede at tilbyde, at provstiet
indhenter fælles tilbud på energimærkningen for
hele provstiet.

Energimærkning af folkekirkens bygninger i
2016

Vi skriver ud til menighedsrådene ang. tilbuddet.
De enkelte menighedsråd skal give tilsagn, hvis de
ønsker at benytte sig af det fælles udbud.

Stiftet har udsendt en meddelelse om, at visse
af folkekirkens bygninger skal energimærkes i
2016.

Menighedsrådene afholder selv udgiften til
energimærkningen.

Bygninger, som tilhører kirkerne og
præsteembederne, og som blev energimærket i
2009, skal energimærkes igen i 2016.
Kirkebygninger er ikke omfattet af reglerne om
energimærkning.
Provstiudvalget drøfter, hvordan vi griber sagen
an.
(bilag)
3

Ansøgning om udsættelse af 1. afdrag
Sag: Alterparti i Nørre Nissum kirke (1096) Nørre Nissum Sogn

Godkendt

Ansøgning om udsættelse af 1. afdrag
I forbindelse med bevilget stiftsmiddellån på
1.000.000 kr. til restfinansiering af
altertavleprojektet i Nørre Nissum kirke
ansøger menighedsrådet om udsættelse af
tidspunktet for betaling af 1. afdrag til juni
terminen 2017.
Begrundelsen for ansøgningen er, at der ikke er
afsat midler til formålet i budget 2016.
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Mødepunkt

Beslutning

(bilag)

Brev MR - bevilling af lån i Stiftsmidler

4

Endnu engang ændrede vedtægter for FSVS
til provstiudvalgenes godkendelse og stiftets
orientering
Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift
(807) - Viborg Stift

Godkendt

Ændrede vedtægter for FSVS til
provstiudvalgenes godkendelse og stiftets
orientering
Ændrede vedtægter for FSVS vedr. ændringer i
§ 3 og § 4 til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
5

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

Provstiudvalget besluttede, at rådgivningsaftalen,
forud for stillingtagen, sendes til udtalelse i stiftet.

Trans ang. aftale om teknisk rådgivning og
bistand
Genbehandles
Sagsbeskrivelse jf. pkt. 14 d. 16.08.16
I forbindelse med renoveringen af Trans Kirke
har menighedsrådet fremsendt 'Aftale om
Teknisk rådgivning og bistand' som
menighedsrådet har indgået med arkitekten.
Menighedsrådet beder om provstiets
underskrift, så projektet kan blive udarbejdet og
behandlet i menighedsråd, provsti og stift.
Det blev på mødet d. 16.08.16 besluttet, at
sagen skulle udsættes til efter budgetsamrådet,
og at provstiudvalget endvidere ønsker
oplystning om, hvor meget projekteringen vil
koste med henblik på stillingtagen til projektet.
Menighedsrådet har oplyst, at projektudgifterne
beløber sig til 75.000 kr.
(bilag)
Ang. aftale om teknisk rådgivning og bistand
Svar ang. projektudgifter
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Mødepunkt

6

Trans menighedsråd ansøger om 5% midler
Sag: Ansøgning om 5% midler, Trans
kirkekasse (1190) - Trans Sogn
Trans menighedsråd ansøger om 5% midler
Trans menighedsråd ansøger provstiudvalget
om 45.000 kr. af 5% midlerne til uforudsete
udgifter i forbindelse med renteudgifter på
stiftsmiddellån bevilget i forbindelse
reparationsarbejder efter lynnedslag i Trans
kirke i januar 2015.
Forsikringsenheden dækker udgifterne til
udbedring af skaderne, men Forsikringsenheden
vil ikke betale påløbne renter på
stiftsmiddellånet: 40.712,76 kr. pr. 30.06.16.
Der tilskrives yderligere renter ved endelig
opgørelse. Det forventes, at renteudgifterne
beløber sig til ialt ca. 45.000 kr.

Beslutning

Provstiudvalget besluttede at bevilge 5% midler til
uforudsete renteudgifter på stiftsmiddellånet, da der
ikke er taget højde herfor i budget 2016, fordi
stiftsmiddellånet i øvrigt indfries med midler fra
Forsikringsenheden.
Provstiudvalget fik inden mødet oplyst, at
forsikringssummen netop var udbetalt, og at der efter indfrielse af stiftsmiddellånet - er en lille
kassebeholdning.
De 75.000 kr. til projektudgifter kan
provstiudvalget ikke bevilge 5% midler til.
Provstiudvalget vurderer, at kassen kan finansiere
disse udgifter, da provstiudvalget er bekendt med,
at en stor del af projektudgifterne allerede er
afholdt af kassen.

Samtidig ansøger menighedsrådet om 75.000
kr. af 5% midlerne til arkitektudgifter i
forbindelse med udarbejdelse af projektforslag
vedr. istandsættelse af Trans Kirke.
(bilag)

7

Udkast til revisionsprotokol vedr. PUK
årsregnskab 2015
Sag: PUK 2015 (1146)
Udkast til revisionsprotokol vedr. PUK
årsregnskab 2015
Til provstiudvalgets evt. bemærkninger.
(bilag)
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Provstiudvalget drøftede udkastet til
revisionsprotokollen.
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.
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Orientering
8

Provst Carsten Hoffmann - konstitution som
provst i Lemvig Provsti fra 1. september
2016
Sag: Provsten (741)

Taget til efterretning

Provst Carsten Hoffmann - konstitution som
provst i Lemvig Provsti fra 1. september 2016
Stiftet oplyser, at provst Carsten Hoffmann er
konstitueret i stillingen som provst i Lemvig
provsti allerede fra d. 1. september 2016 - og
ikke som tidligere meddelt fra d. 1. oktober.
9

Ang. eksternt arbejde
Sag: HR-konsulenten (868)

Louis laver et oplæg vedr. timepris og sagen tages
op på næste møde.

Ang. eksternt arbejde
Louis har haft nogle opgaver udenfor
provstierne.
Det påtænkes, at drøfte taksten med Struer
provsti.
10

Bevilling af lån til renovering af Bøvling
præstebolig
Sag: Præstegården i Bøvling (870) - Bøvling
Sogn

Taget til efterretning

Bevilling af lån til renovering af Bøvling
præstebolig
Stiftet har bevilget Bøvling menighedsråd et 15
årigt stiftsmiddellån til finansiering af
renoveringen i Bøvling præstegård.
Lånet afvikles således over 15 år med
halvårlige afdrag - således at 1. afdrag forfalder
med juni terminen 2017.
Da der ikke er afsat midler til formålet i
Bøvling kirkekasses budget 2016, ønskede
Bøvling menighedsråd 1. afdrag udsat til juni
terminen 2017 - dette ønske godkendte Stiftet
på provstikontorets foranledning.
(bilag)

11

Biskoppen tiltræder lukning af Nr. Nissum
Kirke
Sag: Alterparti i Nørre Nissum kirke (1096) Nørre Nissum Sogn

Taget til efterretning

Biskoppen tiltræder lukning af Nr. Nissum
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Orientering
Kirke
Biskoppen har tiltrådt lukning af Nørre Nissum
kirke indtil d. 27.11.16 i forbindelse med
renoveringen.
12

Indbydelse til temadag om kirkegården
Sag: Temadag om kirkegården (1317) Viborg Stift

Taget til efterretning

Indbydelse til temadag om kirkegården
Ålborg, Århus og Viborg stifter inviterer til
Temadag om kirkegården for bla.
provstiudvalgsmedlemmer d. 16.11.16 kl. 16.00
- 20.00 i Auditoriet på VIA University College
i Viborg.
Formålet med temadagen er gennem
erfaringsudveksling og dialog at sætte fokus på
kirkegården i bred forstand - altså såvel det
arkitektoniske, udvikling, økonomiske som det
historiske, samfundsmæssige og kulturelle.
Program er sendt ud til PU d. 19.08.16
Tilmeldingsfristen er d. 2. november.
13

FUV Kirken på landet hjemmeside
Sag: Kirken på landet (1163) - Viborg Stift

Taget til efterretning

FUV Kirken på landet hjemmeside
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters
projekt: 'Kirken på landet' har fået en
hjemmeside:
Adressen er:
http://kirkenpaalandet.fkuv.dk/

14

Referat fra bestyrelsesmødet i Folkekirkens
Skoletjeneste i Viborg stift 22. august 2016
Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift
(807) - Viborg Stift

Taget til efterretning

Referat fra bestyrelsesmødet i Folkekirkens
Skoletjeneste i Viborg stift 22. august 2016
Til provstiudvalgets orientering
15

Stiftet godkender forslag til helhedsplan på
Nørre Nissum Kirkegård
Sag: Nørre Nissum kirkegård (895) - Nørre
Nissum Sogn
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Orientering
Stiftet godkender forslag til helhedsplan på
Nørre Nissum Kirkegård
Det er en forudsætning for godkendelsen, at:
Der udarbejdes konkrete, afgrænsede og
beskrevne detailprojekter til vurdering.
Der ikke vokser træer i digerne eller snævert
ved digefoden, jfr. forslaget om at lade
selvsåede træer vokse op i digerne mod øst og
syd.
Det sydlige gærde undersøges inden
restaurering, da det sydlige gærde nu ligner et
ensidet dige med jordskrænt på indvendig side.
Gærdet har utvivlsomt været tosidet.
Eksisterende stenmaterialer og kernefyldet samt
dele af vegetationen skal genbruges.
Det bør overvejes om;
Stengærderne snævert omkring kirken bør
fjernes, da de forekommer kunstige.
Det ikke er muligt, at det faldende terræn vest
for våbenhuset kan reguleres uden stensætning.

16

Thyborøn Menighedsråd ang. størrelsen på
projektet
Sag: Mandskabsfaciliteter på Thyborøn
kirkegård (1076) - Thyborøn Sogn

Taget til efterretning

Thyborøn Menighedsråd ang. størrelsen på
projektet
Thyborøn menighedsråds overvejelser i
forbindelse med stiftets kommentar til
projektets størrelse.
(bilag)

AFGØRELSE kirkebygning over 100 år skitseprojekt - nye mandskabsfaciliteter og
materialeplads
Stiftsøvrigheden har behandlet og godkendt
menighedsrådets skitseprojekt ang. nye
mandskabsfaciliteter og materialeplads på
Thyborøn Kirkegård.
Stiftet anbefaler, at menighedsrådet overvejer
nogle forhold, ligesom det betinger, at man er
opmærksom på arkæologiske interesser.
(bilag)
17

Bidragssats Folkekirkens Skoletjeneste i
Viborg Stift 2017-2019
Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift
(807) - Viborg Stift

Referat,13-09-2016

Taget til efterretning

Side: 6

Orientering

Bidragssats Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg
Stift 2017-2019
Vi har fået oplyst, at bidragssatsen til
Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift i
årene 2017-2019 vil være 4,50 kr. pr.
folkekirkemedlem.

18

Kirkekassernes kvartalsrapporter vedr. 2.
kv. 2016
Sag: 2016 Kvartalsrapporter kirkekasserne
(1290)

Taget til efterretning

Kirkekassernes kvartalsrapporter vedr. 2. kv.
2016
Vi har modtaget samtlige menighedsråds
kvartalsrapporter vedr. 2. kv. 2016.
Kvartalsrapporterne kan ses på sag 1290.
19

Menighedsrådene er ikke længere omfattet
af indskydergaranti på 750.000 kr.
Sag: Kirkeministeriet (735) - Kirkeministeriet

Taget til efterretning
Vi afventer nærmere info ang. dette fra
Kirkeministeriet / Stiftet.

Menighedsrådene er ikke længere omfattet af
indskydergaranti på 750
Kirkeministeriet har oplyst, at en ændring af
indskydergarantiloven har medført, at
menighedsråd og provstiudvalg ikke længere er
omfattet af indskydergarantien på 750.000 kr.
(bilag)
20

Eventuelt

Det kan oplyses, at Grete Bækgaard Thomsen fra
Lomborg-Rom Menighedsråd har givet tilsagn om
at gå med i udvalget vedr. 'Projekt kirkegårde i
Lemvig Provsti'.
Udvalget består herefter af:
Graverene v. Dybe og Gudum kirker,
kirkegårdslederen i Lemvig, en repræsentant fra
Fabjerg og Harboøre menighedsråd, Grete fra
Lomborg-Rom menighedsråd samt
personalekonsulenten.
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Referatet godkendt:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 11. oktober 2016 kl. 10.00
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