Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 16. august 2016. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: ingen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Drøftelse af organistsituationen i provstiet
Sag: Organistsituationen i provstiet (1314)

Provstiudvalget drøftede det, og er opmærksom på
problematikken.

Drøftelse af organistsituationen i provstiet
Mangelen på organister er efterhånden et stort
problem.
Provstiudvalget drøfter organistsituationen i
provstiet.

3

Provstikorets fremtid - fortsat
Sag: Korsamarbejde i Lemvig provsti (884)

Provstiudvalget besluttede, at koret skal fortsætte i
2017 med det reducerede budget på 135.800 kr. og
beløbet afsættes i PUK kassens budget 2017.

Provstikorets fremtid - fortsat
På baggrund af sidste provstiudvalgsmøde d.
22.06.16, hvor provstiudvalget besluttede, at
genoverveje provstikorets fremtid og tage
endelig stilling i forbindelse med
budgetbehandlingen, drøfter provstiudvalget,
om provstikoret alligevel skal fortsætte i 2017.

Provstiudvalget henstiller til, at der arbejdes videre
med at få flere børn med i koret ved kontakt til
skolerne, og at samarbejdet med Musikskolen øges.
Provstiudvalget mener i øvrigt, at det er en gevinst,
at 6. klasserne nu også får tilbuddet.
Der evalueres forud for budget 2018.

Forud for stillingtagen ønsker provstiudvalget,
jf. referatet fra mødet d.22.06.16, at
personalekonsulenten kommer ind over for at
kulegrave budgettet for koret.
At provstiudvaglet får en klar forventning om,
at flere børn kommer med i koret i fremtiden. I
den forbindelse blev nævnt fornyet kontakt til
de skoler, der ikke er med p.t. og kontakt til og
øget samarbejde med Musikskolen.
Efterhånden er skolereformen implementeret,
og der kan måske være en ny 'åbning' til flere af
skolerne.
Personalekonsulenten har arbejdet med sagen
og udarbejdet et notat: Provstikor 2.
Forslag budget for 2017:135.800 kr.
(bilag)
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4

Beslutning

Ansøgning om forhåndstilsagn
Sag: Lemvig-Heldum kirkekasse (861) Lemvig Sogn

Formanden i Lemvig-Heldum Menighedsråd har
forud for mødet telefonisk oplyst, at man forventer,
at ekstraudgifterne vil beløbe sig til mellem 50.000
- 75.000 kr.

Ansøgning om forhåndstilsagn
Lemvig-Heldum Menighedsråd ansøger om
forhåndstilsagn om 5% midler til dækning af
ekstraomkostninger vedr. sandblæsning og
manuel fjernelse af cementholdige overflader
på Lemvig Kirkegårdskapel.

Provstiudvalget besluttede at bevilge max. 75.000
kr. til formålet, som kan udbetales, når
dokumentation for afholdelse af udgifterne
foreligger.

Menighedsrådet er bevilget midler til formålet i
budget 2016, men man har måttet konstatere, at
underlaget på kapellets mure er anderledes end
beskrevet af Nationalmuseet, og arbejdet bliver
mere omfattende end først antaget.
Man har igangsat arbejdet på timelønsbasis, da
det ikke er muligt at vurdere omfanget på
forhånd. Når man kender beløbets endelige
størrelse, vil det bliver fremsendt til provstiet.
(bilag)
5

Dyrskuebudget 2017
Sag: Kirken på dyrskue (1274) - Lemvig Sogn

Provstiudvalget besluttedet at bevilge LemvigHeldum Kirkekasse 15.000 kr. i budget 2017 til
provstiets stand på dyrskuet i 2017.

Dyrskuebudget 2017
Provstiets stand på dyrskuet blev iflg.
evalueringen en succes.
Provstiudvalget drøfter, om der skal bevilges
midler til, at provstiet kan have en stand i 2017.
Vi har modtaget et budget vedr. dyrskue 2017.
Der er et budgetoverskud fra 2016 på ca. 7.8.000 kr.
Man forestiller sig, at 2017 fortsat kan være et
udviklingsår, hvorfor det vurderes, at hvis
provstiet bevilger 15.000 kr. i 2017, vil dette
være et passende beløb.
(bilag)
VS: Dyrskue - REFERAT evaluering

6

Høring vedr. opdatering af to cirkulærer og
en vejledning
Sag: Kirkeministeriet (735) - Kirkeministeriet

Provstiudvalget har ingen bemærkninger.

Høring vedr. opdatering af to cirkulærer og en
Referat,16-08-2016

Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

vejledning
Høring vedr. opdatering af:
Cirkulære om kirke- og
provstiudvalgskassernes budget, regnskab og
revision
Vejledning om kirke- og
provstiudvalgskassernes budget, regnskab og
revision
Cirkulære om indsamling i kirkerne.
Har provstiudvalget bemærkninger til
ovenstående cirkulærer og vejledning?
(bilag)
7

PUK 2. kv. 2016
Sag: PUK 2016 (1252)

Godkendt

PUK 2. kv. 2016
2. kvartalsrapport 2016 vedr. PUK kassen til
provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
Budget - Formål 2. kv. 2016

8

Møborg kirke, syn
Sag: Syn 2016 (1301)

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

Møborg kirke, syn
Synsrapport vedr. afholdt syn i Møborg kirke
og på kirkegården til provstiudvalgets
godkendelse.
(bilag)
9

Møborg præstebolig, syn
Sag: Syn 2016 (1301)

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

Møborg præstebolig, syn
Synsrapport vedr. afholdt syn i Møborg
præstebolig til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
10

Nees kirke, syn
Sag: Syn 2016 (1301)

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

Nees kirke, syn
Synsrapport vedr. afholdt syn i Nees kirke og
på kirkegården til provstiudvalgets
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Beslutning

godkendelse.
(bilag)
11

Syn Dybe-Ramme
Sag: Syn 2016 (1301)

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

Syn Dybe-Ramme
Synsudskrifter vedr. afholdt syn over Dybe og
Ramme kirker og kirkegårde til
provstiudvalgets godkendelse.
12

Synsudskrifter 2016 vedr. Lemvig-Heldum
Sag: Syn 2016 (1301)

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

Synsudskrifter 2016 vedr. Lemvig-Heldum
Synsudskrifter vedr. afholdt syn i Lemvig og
Heldum sogne til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
13

Teologiens døgn 2017
Sag: "Teologiens døgn." (1194)

Provstiudvalget godkender, at der afsættes midler
til formålet i PUK budgettet for 2017.

Teologiens døgn 2017
Teologiens døgn for præsterne i Lemvig og
Struer provstier, som blev afholdt i juni måned i
år, var en succees, og præsterne vil gerne
gentage successen i 2017.
Provstiudvalget tager stilling til, om der kan
bevilges midler til formålet i budget 2017:
22.000 kr. (skønnet beløb ud fra udgifterne i
2016)
Hvis provstiudvalget godkender, skal der
afsættes midler til formålet i PUK kassens
budget 2017.

14

Trans ang. aftale om teknisk rådgivning og
bistand
Sag: Trans kirke (1134) - Trans Sogn
Trans ang. aftale om teknisk rådgivning og
bistand
I forbindelse med renoveringen af Trans Kirke
har menighedsrådet fremsendt 'Aftale om
Teknisk rådgivning of bistand' som
menighedsrådet har indgået med arkitekten.
Menighedsrådet beder om provstiets
underskrift, så projektet kan blive udarbejdet og

Referat,16-08-2016
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betrængte økonomi, at udsætte underskrift til efter
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Mødepunkt

Beslutning

behandlet i menighedsråd, provsti og stift.
(bilag)
15

Ændring i anvendelse af driftsoverskud
Bøvling
Sag: Bøvling kirkekasse (1036) - Bøvling Sogn

Godkendt

Ændring i anvendelse af driftsoverskud Bøvling
Provstiudvalget godkendte på mødet d. 10. maj,
at Bøvling Kirkekasse henlagde 100.000 kr. til
den forestående renovering af præsteboligen.
Man har i mellemtiden modtaget uforudsete
opkrævninger på - dels alarmanlæg til det nye
provstikontor: 25.872,20 kr, dels aconto beløb
til arkitekten på 75.000 kr. i forbindelse med
projekt 'nyt tag på kirken', som man ønsker at
betale nu.
Menighedsrådet ansøger provstiudvalget om
godkendelse af, at henlæggelsen på de 100.000
kr. alligevel ikke foretages, men at pengene
istedet anvendes til de 2 formål.
(bilag)
16

Licitationsresultat til provstiudvalgets
godkendelse
Sag: Renovering af Bøvling præstebolig
(1313) - Bøvling Sogn

Provsitudvalget godkendte licitationsresultatet.
Provstiudvalget besluttede, at finansieringen skal
foregå ved et 15 årigt stiftsmiddellån på
2.636.688,75 kr.

Licitationsresultat til provstiudvalgets
godkendelse
Bøvling Menighedsråd ansøger provstiudvalget
om godkendelse af licitationsresultatet vedr.
renoveringen af Bøvling Præstebolig.
Budget efter licitation iflg. arkitekten:
2.636.688,75 kr. incl. moms.
Provstiudvalget bør samtidig tage stilling til,
hvordan finansieringen skal foregå.
(bilag)
Budget og licitationsresultat, renovering af
præsteboligen i Bøvling

17

PUK budgettet vedr. 2017
Sag: PUK budget 2017 (1291)

Udover de i punktet nævnte forhold siden
budgetbidraget, skal følgende tilføjes PUK
budgettet for 2017:

PUK budgettet vedr. 2017

Korsamarbejdet: 135.800 kr.
Teologiens døgn for provstiets præster: 22.000 kr.
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Mødepunkt

Beslutning

PUK budgettet for 2017 siden budgetbidraget:

Ekstra vedr. Bindende stiftsbidrag: 500 kr.

På PU mødet d. 22.06.16 besluttede PU, at der
skal afsættes midler til gardiner til
provstikontoret. Vi har indhentet tilbud på
gardiner til mødelokale og
personalekonsulentens kontor: ca. 20.000 kr.

Dvs. PUK budgettet udvides med: 184.100 kr. i
forhold til det foreløbige budgetbidrag.

Provstiudvalget besluttede på samme møde at
godkende, at PUK kassen finansierer
internetforbindelse til personalekonsulenten:
1.800 kr. (Lemvig Provstis andel)
På PU mødet d. 10.05.16 besluttede PU at
bevilge 4.000 kr. af PUK kassen til en filmaften
for Kirkehøjskolen i 2017.
Beslutter PU under pkt. 3, at provstikoret skal
fortsætte, afsættes midler hertil.
Herudover drøfter PU, om der er andre
ændringer / tilføjelser til PUK budgettet siden
budgetbidraget.

18

Menighedsrådenes budgetbidrag 2017
Sag: Budget 2017 (1269)

Provstiudvalget fordelte de forventede kirkelige
ligningsmidler for 2017 og udmelder drifts- og
anlægsrammebevillingerne til kirkekasserne.

Menighedsrådenes budgetbidrag 2017

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

Lemvig Kommune har oplyst, at provenuet af
det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for
2017 ved en udskrivningsprocent på 1,27
bliver: 35.541,280 kr.
Kirkeministeriet har oplyst, at:
Landskirkeskatten er: 4.177.996 kr.
Udligningstilskuddet er: 4.334.000 kr.
På baggrund heraf udmeldes drifts- og
anlægsrammebevilling til kirkekasserne vedr.
budget 2016.
(Budgetmaterialet er tidligere fremsendt)
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AFGØRELSE kirkebygning over 100 år Farvesammensætning af inventaret i kirken
Sag: Alterparti i Nørre Nissum kirke (1096) Nørre Nissum Sogn

Taget til efterretning.

AFGØRELSE kirkebygning over 100 år Farvesammensætning af inventaret i kirken
Stiftsøvrigheden kan godkende det fremsendte
forslag til farvesætning af inventaret i kirken
udarbejdet af Maja Lise Engelhardt.
PU anbefaler Stiftsmiddellån til Nørre Nissum
Menighedsråd
Nørre Nissum menighedsråd har fremsendt
oversigt over økonomien i forbindelse med nyt
alterparti i Nørre Nissum Kirke og i den
forbindelse anmodning om udbetaling af
stiftsmiddellånet, som provstiudvalget på møde
d. 10.05.16 har stillet menighedsrådet i udsigt.
Provsten har på provstiudvalgets vegne
anbefalet, at menighedsrådet bevilges et 10
årigt Stiftsmiddellån på 1.000.000 kr.
(bilag)
Stiftet ang. frigivelse af egne midler
Stiftet har frigivet Nørre Nissum
Menighedsråds indestående: ialt 225.815,40 kr.
til delvis finansiering af det nye alterparti i
Nørre Nissum Kirke.
20

AFGØRELSE kirkebygning over 100 år skitseprojekt - nye mandskabsfaciliteter og
materialeplads
Sag: Mandskabsfaciliteter på Thyborøn
kirkegård (1076) - Thyborøn Sogn

Taget til efterretning.

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)
21

AFGØRELSE kirkebygning over 100 år Udskiftning af murankre
Sag: Flynder kirke (883) - Flynder Sogn
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AFGØRELSE kirkebygning over 100 år Udskiftning af murankre
Stiftsøvrigheden godkender udskiftning af
murankre i Flynder kirke.
Godkendelsen er dog betinget af, at
Nationalmuseets Kalkningstjeneste inddrages i
forbindelse med arbejdet med
ankerforskuddenes indvendige del, da der kan
være bevaret kalkmalerier de steder, hvor
ankrene skal frilægges.
(bilag)
22

Ansøgning om godkendelse af projekt vedr.
renovering af præsteboligen
Sag: Renovering af Bøvling præstebolig
(1313) - Bøvling Sogn

Taget til efterretning.

Ansøgning om godkendelse af projekt vedr.
renovering af præsteboligen
Præstegårdsudvalget for Bøvling og Flynder
menighedsråd har ansøgt provstiudvalget om
godkendelse af budget og projekt vedr.
renovering af Bøvling præstebolig.
Projektmaterialet blev sendt til PU i mail d. 8.
juli.
På grund af tidspres og ferietid, har
provstiudvalget set sig nødsaget til, - via mail
korrespondance, at godkende projektet.
Der kunne herefter gives grønt lys for, at
materialet blev sendt ud i licitation.

23

Tilbygning til Harboøre Kirke.
Sag: Harboøre Kirke (1215) - Harboøre Sogn

Taget til efterretning.

Tilbygning til Harboøre Kirke.
Harboøre Menighedsråd har sendt nye
tegninger vedr. tilbygningen til Harboøre Kirke.
Tegningerne er sendt direkte til kgl.
bygningsinspektør samt stiftet.
Provstiudvalget har ikke behandlet tegningerne,
da de ikke kom tids nok til at komme på mødet
d. 22. juni.
Stiftet har indkaldt Harboøre Menighedsråd og
Provstiudvalget til møde tirsdag d. 20
september kl. 10.00 ang. planerne om udvidelse
af Harboøre Kirke.
(indbydelse sendt til PU d. 05.07.16)
Referat,16-08-2016
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Den kgl. bygningsinspektør har fremsendt sin
udtalelse, og skriver i den forbindelse, at der på
mødet d. 20. september i Harboøre Kirke vil
blive redegjort nærmere for udtalelsen, og Den
kgl. bygningsinspektør vil medvirke til, at der
findes den rigtige arkitektoniske løsning.
Sagen er derfor sat på som en orienteringssag.
(bilag)
Den kgl. bygningsinspektørs udtalelse vedr.
udvidelse af kirken.
(bilag)
24

Konst. Carsten Hoffmann - provst Lemvig
Provsti
Sag: Provsten (741)

Taget til efterretning.

Konst. Carsten Hoffmann - provst Lemvig
Provsti
Carsten Hoffmann konstitueres som provst i
Lemvig Provsti fra d. 1. oktober, og indtil
stillingen besættes.
25

Medd. vedr. fælles menighedsråd
Sag: Fjaltring og Trans menighedsråd (1303)
- Fjaltring Sogn

Taget til efterretning.

Medd. vedr. fælles menighedsråd
Biskoppen har nu bekræftet, at der kan oprettes
fælles menighedsråd i Fjaltring og Trans med
start fra kirkeårets begyndelse, 1. søndag i
advent 2016.
Navnet på det fælles menighedsråd bliver
Fjaltring-Trans Menighedsråd med 6 valgte
medlemmer, 4 fra Fjaltring og 2 fra Trans.
26

Sagen sendt til udtalelse hos stiftets
konsulenter
Sag: Blytækning af Bøvling Kirke (1191) Bøvling Sogn

Taget til efterretning.

Sagen sendt til udtalelse hos stiftets konsulenter
Stiftet har sendt sagen ang. nyt blytag på
Bøvling kirkes sydside til udtalelse hos stiftets
konsulenter.
27

Stiftet har modtaget sagen ang. helheds- og
udviklingsplan for kirkegården.
Sag: Nørre Nissum kirkegård (895) - Nørre
Nissum Sogn
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Stiftet har modtaget sagen ang. helheds- og
udviklingsplan for kirkegården.
Stiftet oplyser, at sagen er sendt til udtalelse
hos stiftets konsulenter.
28

Stiftets svar ang. Solpaneler på kirkens
sekundære bygninger
Sag: Solpaneler på kirkens sekundære
bygninger (1282) - Dybe Sogn

Taget til efterretning.

Stiftets svar ang. Solpaneler på kirkens
sekundære bygninger
(Bilag)
29

Ny opkrævning for Det Bindende
Stiftsbidrag 2017
Sag: Det bindende stiftsbidrag (835) - Viborg
Stift

Taget til efterretning.

Ny opkrævning for Det Bindende Stiftsbidrag
2017
Opdateret beløb: 183.335,54 kr. sættes i PUK
budgettet vedr. 2017.
(ca. 500 kr. større end 1. udmelding)
(bilag)
30

INVITATION TIL MINIKONFERENCEN
”FREMTIDENS PROVSTIUDVALG"
Sag: MINIKONFERENCEN
”FREMTIDENS PROVSTIUDVALG" (1309)

Taget til efterretning.

INVITATION TIL MINIKONFERENCEN
”FREMTIDENS PROVSTIUDVALG"
Der kan deltage 3 personer fra hvert
provstiudvalg. Er der nogen, der har lyst til at
deltage?
Indbydelsen er vidersendt til PU d. 1. juli.

31

Eventuelt
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Referatet godkendt:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Næste møde:
Budgetsamråd: tirsdag d. 6. september 2016 kl. 19.30
Provstiudvalgsmøde (off. budgetmøde) d. 13. september 2016 kl. 10.00
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