Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 15. marts 2016. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Sognepræst Bettina Reese Tonnesen er sygemeldt.
Suppleant Birgitte Krøyer indkaldt i stedet.
Fraværende: ingen

Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Asger Nielsen ang. Trans Kirke
Sag: Trans kirke (1134) - Trans Sogn

Asger Nielsen redegjorde for situationen vedr.
Trans kirke.

Asger Nielsen ang. Trans Kirke
Asger Nielsen redegør for situationen vedr.
Trans Kirke.
Provstiudvalget tager efterfølgende stilling til,
hvordan sagen gribes an.

Provstiudvalget er herefter af den opfattelse, at
menighedsrådet bør arbejde videre med sagen, ud
fra det skitseprojekt, som arkitekt Knud Fuusgaard
har udarbejdet, fordi der er meget alvorlige skader
på kirkens murværk og træværk, som bør udbedres,
så snart provstiets økonomi tillader det.
Menighedsrådet skal i den forbindelse udarbejde en
ansøgning, som fremsendes til provstiudvalget, så
processen kan sættes igang.
Der skal søges midler hos
kirkeistandsættelsesordningen. Det er derfor
vigtigt, at hele projektet bliver godkendt, da
godkendelsen er en forudsætning for
kirkeistandsættelsesordningens evt. tilsagn.
Provstiudvalget opfordrer samtidig menighedsrådet
til at søge økonomisk hjælp fra fonde.
Provstiudvalget tager forbehold overfor, hvornår
projektet kan realiseres, idet det vil afhænge af de
økonomiske muligheder, som provstiudvalget har
og det eventuelle tilskud fra fonde og
kirkeistandsættelsesordningen.

3

Licitationsresultat til provstiudvalgets
godkendelse
Sag: Hove kirkegård (1007) - Hove Sogn

Licitationsresultat til provstiudvalgets
godkendelse
Hove-Hygum-Tørring menighedsråd
fremsender licitationsresultatet vedr.
graverfaciliteter på Hove Kirkegård til
Referat,15-03-2016

Provsitudvalget godkender licitationsresultatet og
arbejdet kan igangsættes, når høringsfristen for
fredningsnævnets tilsyn er udløbet.

Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

provstiudvalgets godkendelse samt ansøgning
om lov til at gå i gang med projektet.
Som det fremgår af licitationsresultatet og det
reviderede budget, holder man sig inden for det
tidligere godkendte budget for byggeriet.
Tidsplanen for byggeriet bliver en måned
forsinket pga. tilsynet fra fredningsnævnet som
finder sted d. 21. marts med efterfølgende 4
ugers høringsfrist. Man forventer at gå igang
med projektet mandag d. 25. april 2016.
(bilag)
Fredningsnævnet indkalder til møde
I forbindelse med ansøgningen om tilladelse til
at opføre en ny graver / velfærdsbygning på
samme sted som den tidligere opførte bygning
ved Hove Kirke, indkalder Fredningsnævnet for
Midtjylland, vestlig del til besigtigelse i sagen
mandag d. 21.03.16 kl. 14.00.
Mødested: Hove Kirke, Nejrupvej 3, Houe,
7620 Lemvig.
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Ansøgning om tilbygning til Harboøre kirke.
Sag: Harboøre Kirke (1215) - Harboøre Sogn
Ansøgning om tilbygning til Harboøre kirke.
På baggrund af provstiudvalgets møde med
Harboøre menighedsråd d. 10. november 2015
og provstiudvalgets positive tilbagemelding
herpå, har menighedsrådet bedt arkitektfirmaet
Vilsbøll og Poulsen, Lemvig udarbejde et
forslag til tilbygning til Harboøre kirke.

Provstiudvalget anbefaler skitseprojektet godkendt
i Stiftsøvrigheden.
Såfremt projektet kan realiseres, vil provstiudvalget
anbefale, at det finansieres ved et 20 årigt lån i
stiftsmidlerne.

Menighedsrådet havde i januar inviteret
repræsentanter for det kirkelige arbejde i sognet
for at orientere om menighedsrådets planer og
de første skitser. Her fik tankerne og ideerne en
absolut positiv modtagelse.
Søndag d. 6. marts afholdtes det årlige
menighedsmøde, som i år havde samlet ca. 50
deltagere. Her blev forslaget fremlagt.
Forsamlingen roste forslaget og er enig med
menighedsrådet i, at det vil betyde et stort løft
og en styrkelse af kirkens liv og vækst i sognet
at gennemføre forslaget.
Harboøre menighedsråd indstiller derfor
forslaget til provstiudvalgets godkendelse og
videre behandling.
(bilag)
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Mødepunkt
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Kirkegårdsvedtægt Ferring Kirkegård
Sag: Ferring kirkegård, kirkegårdsvedtægt
(1253) - Ferring Sogn

Beslutning

Godkendt

Kirkegårdsvedtægt Ferring Kirkegård
Kirkegårdsvedtægt vedr. Ferring kirkegård til
provstiudvalgets godkendelse
(bilag)
6

Høring
Sag: Høring vedr. tilbygning til autoværksted,
Lemvigvej 13, Heldum (1277) - Heldum Sogn

Provsitudvalget har ingen bemærkninger til sagen.

Høring
Provstiudvalget høres i sag ang. tilbygning til
autoværksted på Lemvigvej 13, Heldum, 7620
Lemvig. Det ansøgte er placeret i
kirkebeskyttelseszone 1 ved Heldum kirke.
(bilag)
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Provstikorets fremtid
Sag: Korsamarbejde i Lemvig provsti (884)

Der er pt. ialt 13 - 15 sangere i provstikoret, og de
kommer fra Nørre Nissum skole, Lemtorpskolen og
Ramme skole.

Provstikorets fremtid

Korlederen har oplyst, at koret indtil nu har besøgt
8-10 af provstiets kirker.
Hertil kommer nye aftaler i 2016:
d. 3. april: Harboøre
d. 29. april: Bøvling
d. 16. maj: Lemvig
d. 18. september: Fabjerg
Juni, oktober og november er ledig for aftaler.

Drøftelse af provstikorets fremtid.

Provstiudvalget drøftede provstikorets fremtid.
Provstiudvalget er enig om, at korlederen er den
rigtige person til opgaven.
Forudsætningen for succes er i orden, men
tilslutningen er for ringe.
Provstiudvalget besluttede derfor at indstille til
budgetsamrådet, at samarbejdet ophører med
udgangen af 2016.
Der afsættes således ikke midler til formålet i
provstiudvalgskassens budget 2017.
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Ansøgning vedr. finansiering
Sag: Alterparti i Nørre Nissum kirke (1096) Nørre Nissum Sogn
Ansøgning vedr. finansiering
Nørre Nissum Menighedsråd oplyser, at man nu
er så langt med planerne ang. det nye alterparti i
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Provstiudvalget besluttedet, at man er indstillet på
at yde et stiftsmiddellån på det resterende beløb,
max. 1.000.000 kr. Provstiudvalget ser bort fra, at
det resterende beløb først er lovet i 2017, da man
gerne vil fremme, at arbejdet med alterpartiet
sættes i gang.
Der gøres opmærksom på, at der ikke er indregnet
Side: 3

Mødepunkt
Nørre Nissum Kirke, at projektet kan sendes ud
i licitation.
I forbindelse hermed ansøger man
provstiudvalget om et likviditetslån eller et
stiftsmiddellån på 1.000.000 kr. til
restfinansiering af projektet i 2016.
Det ansøgte beløb fremkommer således:
Det samlede budget udgør 2.160.000 kr. (heraf
ca. 340.000 kr. til maling af kirkens loft, gulve
og bænke m.v.)
Menighedsrådet har ved ansøgning hos fonde
samt ved husstandsindsamling modtaget:

Beslutning
udgifter til konservator i forbindelse med
nedtagningen af det nuværende alterparti, jf.
Nationalmuseets skrivelse d. 04.01.16. Dette
arbejde ser provstiudvalget gerne indarbejdet i
økonomioversigten.
Farvevalget i Kirken skal godkendes af
Stiftsøvrigheden, Jf. Dorthe Pinnerup, Viborg Stift.
Det er en forudsætning for projektets igangsættelse.
Menighedsrådet anmodes om at fremsende en
beskrivelse af farvevalget i kirken bilagt
illustrationer inden næste provstiudvalgsmøde d.
10. maj 2016.
(Grete Dahl forlod lokalet under drøftelsen)

Fra fonde: 630.000 kr.
Indsamling i Nørre Nissum sogn: 163.310 kr.
Oplagt i Stiftet: 280.014 kr.
Indestående i Vestjysk Bank: 30.133 kr.
Menighedsrådet råder således over ialt:
1.103.457 kr.
Provstiudvalget har på mødet d. 09.09.14 givet
tilsagn om midler til en evt. restfinansiering af
projektet på max. 700.000 kr. i 2017. På det
tidspunkt var budgettet 1.900.000 kr.
Det nuværende budget på 2.160.000 kr. er
tillagt udgifter til malerarbejdet.
Menighedsrådet anser det for hensigtsmæssigt,
at hele arbejdet udføres af en omgang.
Menighedsrådet oplyser, at det fortsat søger
fonde.
(bilag)
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PUK årsregnskab 2015
Sag: PUK 2015 (1146)

Godkendt

PUK årsregnskab 2015
PUK årsregnskab 2015 med stemplet: "Lemvig
Provstiudvalg, CVR-nr. 21314641, Regnskab
2015, Afleveret d. 08-03-2016 09:48" til
provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
Provstikontoret
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Fastsættelse af foreløbige
driftsrammebevillinger vedr. budget 2017
Sag: Budget 2017 (1269)

Provstiudvalget behandlede udregningerne af de
foreløbige driftsrammebevillinger vedr. budget
2017.
Provstiudvalget besluttede at udmelde en

Referat,15-03-2016
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Mødepunkt
Fastsættelse af foreløbige
driftsrammebevillinger vedr. budget 2017
Provstiudvalget skal senest d. 15. april 2016
udmelde de foreløbige driftsrammebevillinger
vedr. budget 2017 til kirkekasserne.
Der er med udgangspunkt i den foreløbige
driftsrammebevilling vedr. budget 2016
udregnet forslag til den foreløbige
driftsrammebevilling vedr. budget 2017.
Der er taget højde for de beslutninger om ekstra
bevillinger / nedskæringer, som provstiudvalget
tog i forbindelse med budget 2016. Det fremgår
af oversigterne, hvilke forhold det drejer sig
om.
Der er som sædvanlig foretaget reguleringer
vedr. de hjemfaldne gravstedskapitaler samt
rateudbetalingerne af aftaler fra 2007 og frem.
Forskellen i hjemfaldne gravstedskapitaler fra
2016 til 2017 total for alle kasser udgør ca.
175.000 kr. som udbetales mere i 2017 end i
2016.
Forskellen i budgetteret beløb vedr.
rateudbetalingerne fra 2016 til 2017 total for
alle kasser udgør ca. 158.000 kr. mere i 2017
end i 2016.
Stiftet har oplyst, at indlånsrenten er ændret i
2017 til 0,5% mod 3% i 2016.
Denne ændring betyder, at vi mangler ca.
1.332.000 kr. i renteindtægter af kapitaler i
stiftet i forhold til 2016.
Vi har samtidig fået oplyst, at udlånsrenten
falder i 2017 til 2% mod 3,5% i 2016.
Ændringen af udlånsrenten betyder et fald i
renteudgifterne i 2017 på ca. 586.000 kr. i
forhold til budget 2016.
Der er taget højde for ændringen af ind- og
udlånsrenten i beregningerne.

Beslutning
fremskrivningsprocent på 0 vedr. budget 2017.
0-løsningen skyldes dels den usikre udmelding fra
Kirkeministeriet, dels det faktum, at indregnet
regulering vedr. indtægterne af rateudbetalingerne
for gravstedskapitaler, indgået siden 2007 , i stort
set alle kasser hvert år, er for lav sat. Dette skyldes,
at man på tidspunktet for udmeldingen af de
foreløbige driftsrammebevillinger ikke kan vide,
hvor mange GIAS aftaler, der bliver lavet resten af
året.
Differencen på budgetterede og realiserede
indtægter af rateudbetalinger giver således en
ekstra - ubudgetteret - indtægt i kasserne.
Hertil kommer, at vi på nuværende tidspunkt
hverken kender udskrivningsgrundlaget fra
kommunen, landskirkeskattens eller
udligningstilskuddets størrelse.
Når Folkekirkens forsikring er modtaget,
indarbejdes tallene i udregningerne inden
udmeldingen til menighedsrådene.
(Samlet oversigt over foreløbige
driftsrammebevillinger vedr. 2017 eftersendes, når
vi har modtaget udmeldingen af Folkekirkens
forsikring).

Vedr. Folkekirkens forsikring:
Kirkeministeriet har endnu ikke meddelt
størrelsen på Folkekirkens forsikring for de
lokale kasser i 2017, og udgangspunktet er
derfor, at beløbet er uændret i forhold til 2016.
Beløbene forventes udmeldt inden 15. april, og
vi kan derfor nå at tilpasse udmeldingen inden
vi sender til menighedsrådene.
Vedr. pris og lønindekstal for 2017:
Finansministeriet har endnu ikke udmeldt
indekstallene til budget 2017. Tallene forventes
i april - men ikke nødvendigvis inden frist for
udmelding af rammerne til menighedsrådene d.
15. april.
På baggrund af Økonomisk Redegørelse,
December 2015, har Kirkeministeriet selv
foretaget et skøn over udviklingen.
Skøn for udviklingen fra 2016 til 2017 er:
Driftsudgifter: 1,3%
Referat,15-03-2016
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Mødepunkt

Beslutning

Lønudgifter: 2,1%
Kirkeministeriet understreger, at der er tale om
foreløbige forventninger.
Der er på skemaet til beregning af den
foreløbige driftsrammebevilling lavet 2
forskellige beregningsmodeller:
1. Hvor vi går ud fra en 0-løsning: ”Budgettal
til fremskrivning”
2. Hvor Kirkeministeriets foreløbige
fremskrivningsprocenter er indregnet.
(Vedlagt: Beregning af den foreløbige
driftsrammebevilling i de enkelte kasser.
Samlet oversigt over foreløbig
driftsrammebevilling til alle kasser.
Kirkeministeriets skrivelse ang. pris og
lønfremskrivninger fra 2016 til 2017.
Brev vedr. fastsættelse af renten.
Samlet oversigt over Stiftsmiddellån i Lemvig
Provsti. )
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Orientering
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VS: Bindende Stiftbidrag 2017
Sag: Det bindende stiftsbidrag (835) - Viborg
Stift

Taget til efterretning

VS: Bindende Stiftbidrag 2017
Viborg Stiftsråd har fastsat det bindende
stiftsbidrag for 2017 til 0,5%.
Det bindende stiftsbidrag for Lemvig Provsti
udgør i 2017: 187.844,90 kr.
(bilag)
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Vedr. aktindsigt - Kristeligt Dagblad
Sag: Vedr. aktindsigt - Kristeligt Dagblad
(1275) - Viborg Stift

Taget til efterretning

Vedr. aktindsigt - Kristeligt Dagblad
Stiftet har orienteret provstierne om, at
Kristeligt Dagblad har sendt en
aktindsigtsanmodning om revision i Stiftet.
Man ønsker indsigt i tilfælde, hvor
provstirevisionen har rejst kritik over
regnskabet i kirkekasser og provstiudvalgets
kasser i stiftet. Aktindsigten gælder for 2013 og
2014.
Stiftet har henvist til sogn.dk og provsti.dk og
ellers til provstierne.
Vi har pt. ikke hørt yderligere.
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SV: Svirrebommen - byfornyelse
Sag: Naboejendomme, Lemvig kirkehus
(1164) - Lemvig Sogn

Taget til efterretning

Svirrebommen ang. byfornyelsesmidler
I forbindelse med provstiudvalgets godkendelse
af renoveringsprojektet vedr. Svirrebommen 24, spurgte provstiudvalget om menighedsrådet
havde tænkt på at søge midler fra
byfornyelsespuljen.
Menighedsrådet har efterfølgende oplyst, at det
har man tænkt på. Man har allerede i oktober
måned 2015 været i kontakt med kommunen.
(se bilag)
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Stiftet har modtaget sagen
Sag: Ombygning af kapel ved Flynder kirke
(1184) - Flynder Sogn
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Taget til efterretning
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Orientering
Stiftet har modtaget sagen
Sagen er sendt i høring hos stiftets konsulenter.
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Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens
Skoletjeneste d. 290216
Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift
(807) - Viborg Stift

Taget til efterretning

Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens
Skoletjeneste d. 290216
Til provstiudvalgets orientering.
(bilag)
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Nørlem ønsker møde med provstiudvalget
Sag: Renovering af Nørlem Kirke (1264) Nørlem Sogn

Taget til efterretning

Nørlem ønsker møde med provstiudvalget
På baggrund af provstiudvalgets svar på
Nørlem menighedsråds henvendelse ang.
indvendig renovering af Nørlem kirke, har
menighedsrådet et stærkt ønske om en
besigtigelse / møde med provstiudvalget.
Besigtigelsen kan evt. finde sted på næste møde
d. 10.05.16 kl. 10.00
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Konstituering Nørlem Pastorat, Lemvig
Provsti, Viborg Stift
Sag: Nørlem pastorat (788) - Nørlem Sogn

Taget til efterretning

Konstituering Nørlem Pastorat, Lemvig Provsti,
Viborg Stift
Margit Bæk Danielsen er konstitueret som
sognepræst i Nørlem pastorat under Bettina
Reese Tonnesens sygemelding.
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Distriktsforeningens bestyrelse
Sag: Distriktsforeningen (736)

Taget til efterretning

Distriktsforeningens bestyrelse
Iben Tolstrup indtræder i Distriktsforeningen i
stedet for Poul Erik Knudsen
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Godkendelse af ny vedtægt for takstudvalget
Sag: Takstudvalget (752) - Viborg Stift
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Taget til efterretning
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Orientering

Godkendelse af ny vedtægt for takstudvalget
Kirkeministeret har godkendt vedtægten for
takstudvalget i Viborg Stift.
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Kirken på dyrskue
Sag: Kirken på dyrskue (1274) - Lemvig Sogn

Taget til efterretning

Kirken på dyrskue
Lemvig-Heldum menighedsråd har indkaldt
provstiets præster og menighedsråd til
fyraftensmøde om Kirkerne i Lemvig Provstis
stand på dyrskuet 2016.
Mødet foregår tirsdag d. 12. april 2016 kl.
16.30 i Lemvig Kirkehus.
Lemvig-Heldum Kirkekasse fik, som bekendt,
tilført midler til formålet i budget 2016.
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Bevilling af lån i Stiftsmidler
Sag: Mandskabsfaciliteter Rom kirkegård
(1024) - Rom Sogn

Taget til efterretning

Bevilling af lån i Stiftsmidler
Stiftet har bevilget Lomborg-Rom kirkekasse et
stiftsmiddellån på 700.000 kr. til finansiering af
mandskabsfaciliteter på Rom Kirkegård.
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Ligstenen i Gudum Kirke
Sag: Gudum kirke, sideskibet (815) - Gudum
Sogn

Taget til efterretning

Ligstenen i Gudum Kirke
I forbindelse med indretningen af 'Kirkecafé' i
Gudum kirke, er ligstenen i gulvet taget op for
senere at opsættes på eller i 'Caféens' østvæg.
Det ser ud til, at stenen tidligere har været
muret ind.
Iflg. Nationalmuseet skal Stiftets godkendelse
foreligge, hvis den nyere tilmuring atter skal
åbnes og stenen indsættes på sin gamle plads.
Det er blevet en hastesag med tilladelse til
nedtagningen af tilmuringen, da arbejdet helst
skal udføres, inden opsatte støvvæg atter
nedtages, sandsynligvis i løbet af en uges tid.
Gudum menighedsråd har via arkitekten sendt
ansøgningen direkte til stiftet i håb en hurtig
tilladelse.
(bilag)
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Artikel i 'Magasinet'
Sag: Menighedsrådsvalg 2016 (1171)

Taget til efterretning

Artikel i 'Magasinet'
I forbindelse med Complots lancering af
menighedsrådsvalget 2016, kommer der en
artikel i næste udgave af 'Magasinet', som
omdeles d 15. marts.
Artiklen kan allerede nu ses på følgende link:
http://issuu.com/magasinetlemvig/docs/mv0116
_magasinet_lemvigmarts2016_s/37?e=2925855/33952471
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Afskedsansøgning
Sag: Provsten (741)

Taget til efterretning

Afskedsansøgning
Knud Erik Nissen har søgt sin afsked pr.
30.09.16.
25

Eventuelt

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 10.05.16 kl. 10.00
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