Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 22. juni 2016. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: ingen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Besøg fra støttegruppen
Sag: Korsamarbejde i Lemvig provsti (884)

På baggrund af Inge Marie Andersens indlæg, vil
provstiudvalget genoverveje korets fremtid, og tage
endelig stilling i forbindelse med budgetlægningen
i august.

Besøg fra støttegruppen
Inge Marie Andersen vil gerne komme med et
indlæg ang. korsamarbejdet i Lemvig Provsti.

Forud for stillingtagen ønsker provstiudvalget:
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.

3

Bøvling Menighedsråd ansøger om
godkendelse af projekt
Sag: Blytækning af Bøvling Kirke (1191) Bøvling Sogn
Bøvling Menighedsråd ansøger om
godkendelse af projekt
Bøvling Menighedsråd har fremsendt projekt
vedr. udskiftning af taget på Bøvling kirkes
sydside til provstiudvalgets godkendelse.

Provstiudvalget anbefaler projektet godkendt i
Stiftet.
Provstiudvalget tager på mødet i august, hvor
budgetter vedr. 2017 skal behandles, stilling til, om
projektet kan finansieres med budgetmidler i 2017
eller, om det skal finansieres med stiftsmiddellån.

Arkitekten har udregnet en overslagspris, som
lyder på: 1.523.750 kr. incl. moms
Menighedsrådet ønsker projektet finansieret enten ved budgetmidler i 2017 eller ved et 10 15 årigt stiftsmiddellån.
(bilag)

Bøvling kirke
Referat,22-06-2016

Side: 1

Mødepunkt

4

Fjaltring menighedsråd anmoder om
udbetaling af likviditetslån
Sag: Fjaltring kirkes historiske inventar (794)
- Fjaltring Sogn
Fjaltring menighedsråd anmoder om udbetaling
af likviditetslån
I forbindelse med budget 2016 besluttede
provstiudvalget, at restfinansieringen vedr.
renoveringen af det historiske inventar i
Fjaltring Kirke skulle foregå vha. likviditetslån
i provstiudvalgets 5% midler. - iflg.
budgetønsker vedr. 2016 drejer det sig om:
545.875 kr.
Fjaltring menighedsråd har nu anmodet om
udbetaling af likviditetslånet, da man står
overfor at skulle betale 1. a-conto til
konservatoren: 294.494,99 kr.

Beslutning

Provstiudvalget besluttede at udbetale det beløb,
som menighedsrådet ansøgte til formålet i budget
2016 som et engangsbeløb: 545.875 kr.
Menighedsrådet gøres opmærksom på, at
likviditetslån i 5% midlerne højst må have en
løbetid på 1 år.
Dog forventes det, at midlerne fra
Kirkeistandsættelsesordningen, som
menighedsrådet har fået tilsagn om, når arbejdet er
udført: 427.601,56 kr., indsættes på
provstiudvalgets konto, straks menighedsrådet har
modtaget beløbet.
Provstiudvalget har noteret sig, at differencen på
det bevilgede stiftsmiddellån og midlerne fra
Kirkeistandsættelsesordningen bevilges i
forbindelse med budget 2017 til tilbagebetaling.

(bilag)
5

Ansøgning til budget 2017
Sag: Fjaltring kirkekasse (1187) - Fjaltring
Sogn
Ansøgning til budget 2017
Pillerne i øst-diget er efterhånden så dårlige, at
de risikerer at falde sammen.
Fjaltring menighedsråd her tidligere ansøgt om
midler til fjernelse og etablering af diget og fået
afslag.
Man har nu indhentet nyt tilbud, og ansøger om
midler i 2017 til renovering af øst indgangen i
kirkediget.
Tilbudspris: 30.125 kr. incl. moms.

6

Ansøgning godkendelse helhedsplankirkegård
Sag: Nørre Nissum kirkegård (895) - Nørre
Nissum Sogn

Provstiudvalget drøftede ansøgningen og
besluttede, at provsten drøfter sagen med
menighedsrådet.
Provstiudvalget vil efterfølgende tage stilling i
sagen i forbindelse med behandlingen af budget
2017.

Provstiudvalget anbefaler helhedsplanen godkendt i
Stiftet.

Ansøgning godkendelse helhedsplan-kirkegård
Nørre Nissum menighedsråd har igennem de
sidste 3 år i samarbejde med Landskabsarkitekt
Eivind Wad arbejdet på en helheds- og
udviklingsplan for Nørre Nissum Kirkegård.
Nørre Nissum menighedsråd ansøger om
godkendelse af den udarbejdede helhedsplan
for Nørre Nissum Kirkegård.
(bilag)
Referat,22-06-2016
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Mødepunkt
7

Nørre Nissum Menighedsråd anmoder om
frigivelse af midler
Sag: Alterparti i Nørre Nissum kirke (1096) Nørre Nissum Sogn

Beslutning
Godkendt

Nørre Nissum Menighedsråd anmoder om
frigivelse af midler
Der har været afholdt licitation på projektet
vedr. nyt alterparti mv. i Nørre Nissum Kirke:
Budget efter licitation ialt 2.160.000 kr. incl.
moms.
Menighedsrådet oplyser, at håndværkerne og
konservatorerne går i gang med nedtagningen
d. 27. juni 2016.
Menighedsrådet ansøger provstiudvalget om
frigivelse af midler til medfinansiering af
projektet:
30.137,54 kr. i Vestjysk Bank
280.014,10 kr. i Viborg Stift
8

Ansøgning om midler til reparation af afløb
fra dræn på det portforpagtede landbrugs
areal.
Sag: Gudum kirkekasse (1195) - Gudum Sogn

Provstiudvalget besluttede at bevilge det ansøgte
beløb.
Beløbet kan udbetales, når dokumentation for
afholdelse af udgifterne foreligger.

Ang. reparation af afløb fra dræn på
bortforpagtet landbrugsareal
Gudum Menighedsråd ansøger provstiudvalget
om 42.248 kr. af 5% midlerne til udskiftning af
afløbsledning fra drænene på det bortforpagtede
areal tilhørende Gudum præstegård.
Man har indhentet 2 tilbud på arbejdet, og har
valgt billigste.
Menighedsrådet vurderer stadig, som tidligere
oplyst, at man kan finansiere uforudsete
merudgifter i forbindelse med café projektet
m.v., men man mener så heller ikke, der er til
flere uforudsete udgifter.
(bilag)
9

Ændrede vedtægt for FSVS
Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift
(807) - Viborg Stift

Godkendt

Ændrede vedtægt for FSVS
Ændrede vedtægter for FSVS til
provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
Referat,22-06-2016
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10

Tilrettet vedtægt for samarbejde om
personalekonsulent
Sag: HR-konsulenten (868)

Beslutning

Godkendt

Vedtægt for samarbejde om personalekonsulent
Tilrettet vedtægt for samarbejde mellem
Lemvig Provsti og Struer Provsti om udvikling
af personaleområdet i provstierne herunder
ansættelse af personer hertil. HR-bestyrelsen,
der dækker hele Stiftet nedlægges pr.
31.12.2016. Fra 1. januar 2017 dækker HRbestyrelsen
udelukkende Lemvig og Struer provstier.
(bilag)
Referat fra HR møde

11

Daglig leder mv. vedr. Louis Torp
Sag: HR-konsulenten (868)

Godkendt

Daglig leder mv. vedr. Louis Torp
Knud Erik Nissen har indtil nu været daglig
leder for Louis Torp.
Nu hvor Knud Erik går på pension, foreslås det,
at arbejdsgiverkompetencen og funktionen som
daglig leder flyttes til provsten i Struer Provsti
med virkning fra 1. oktober, hvor Knud Erik
Nissen fratræder.
Betaling af internet til hjemmearbejdsplads
Louis Torp ansøger provstiudvalget om at
betale internet til hjemmearbejdsplads.
Louis har oplyst, at han har den billigste
fibernetforbindelse til 299 kr. om måneden.
12

Referat fra møde vedr. planforslag for
vindmøller ved Grønkærvej / Foelbæk i
Lemvig Kommune
Sag: Vindmøller tæt på Flynder og Møborg
Kirker (1049) - Flynder Sogn

Provstiudvalget fastholder, at det ikke har nogen
bemærkninger til sagen.

Referat fra møde vedr. planforslag for
vindmøller ved Grønkærvej / Foelbæk i Lemvig
Kommune
Referatet fra mødet d. 9. maj 2016 er tidligere
sendt ud til provstiudvalget.
Kirkegårdskonsulenten har efterfølgende sendt
en udtalelse, ligesom Dorthe Pinnerup har sendt
en kort redegørelse for det grundlag, stiftet
Referat,22-06-2016
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Mødepunkt

Beslutning

arbejder ud fra i denne sag, samt oplyst det
juridiske grundlag for stiftets veto.
Provstiudvalget drøfter, om det pt. ønsker at
komme med yderligere bemærkninger i sagen.
(bilag)
Kirkegårdskonsulenten
Stiftet ang. begrundelse for stiftets indsigelse
Juridisk grundlag for mølle-veto...
Til Flynder MR: Vindmøller Grønkærvej

13

IPad til provstiudvalgsmedlem
Sag: Provstiudvalget (951)

Jens Bjerg Olesen, Carlo Hald og Niels Stidsen
ønsker IPad til provstiudvalgsarbejdet.

IPad til provstiudvalgsmedlem
Bettina R. Tonnesen har købt en IPad til
provstiudvalgsarbejdet - finansieret af PUK
kassen.
Er der flere, der ønsker en PU finansieret IPad?
Sagen blev drøftet i 2014, hvor ingen
umiddelbart ønskede det.
Siden har Grete Dahl anskaffet sig en.

14

Syn i Bøvling
Sag: Syn 2016 (1301)

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

Syn i Bøvling
Synsudskrift vedr. afholdt syn i Bøvling Kirke,
på Bøvling Kirkegård og i præsteboligen til
provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
15

Syn Engbjerg
Sag: Syn 2016 (1301)

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

Syn Engbjerg
Synsudskrifter vedr. afholdt provstesyn i
Engbjerg kirke og på Engbjerg kirkegård.
(bilag)
Referat,22-06-2016
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Mødepunkt
16

Syn i Fabjerg
Sag: Syn 2016 (1301)

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

Syn i Fabjerg
Synsudskrift vedr. afholdt provstesyn i Fabjerg
Kirke og på Fabjerg Kirkegård til
provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
17

Syn i Gudum
Sag: Syn 2016 (1301)

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

Syn i Gudum
Synsudskrifter vedr. afholdt provstesyn i
Gudum kirke og kirkegård, samt præstegården
til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
18

Syn i Harboøre
Sag: Syn 2016 (1301)

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

Syn i Harboøre
Synsudskrifter vedr. afholdt provstesyn i
Harboøre Kirke, på Harboøre Kirkegård og i
præsteboligen til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
19

Syn Hove, Hygum og Tørring
Sag: Syn 2016 (1301)

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

Syn Hove, Hygum og Tørring
Synsudskrifter vedr. afholdt syn i Hove kirke
og kirkegård, Hove præstebolig, Hygum kirke
og kirkegård, Tørring kirke og kirkegård til
provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
20

Syn Nørre Nissum præstebolig
Sag: Syn 2016 (1301)

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

Syn Nørre Nissum præstebolig
Synsudskfiten vedr. præsteboligen i Nørre
Nissum til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
Syn, Nørre Nissum kirke og kirkegård
Synsudskrift vedr. afholdt syn i Nørre Nissum
Referat,22-06-2016
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Mødepunkt

Beslutning

Kirke og på kirkegården til provstiudvalgets
godkendelse.
(bilag)
21

Syn Nørlem
Sag: Syn 2016 (1301)

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

Syn Nørlem
Synsudskrifter vedr. afholdt syn i Nørlem kirke,
på Nørlem kirkegård, i præsteboligen,
Stjernhjelm og sognegården til provstiudvalgets
godkendelse.
(bilag)
22

Syn, Thyborøn præstebolig
Sag: Syn 2016 (1301)

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

Syn, Thyborøn præstebolig
Synsudskrifter vedr. afholdt syn i Thyborøn
præstebolig til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
23

Syn i Thyborøn kirke og på kirkegården
Sag: Syn 2016 (1301)

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

Syn i Thyborøn kirke og på kirkegården
Synsudskrifter vedr. afholdt syn i Thyborøn
kirke og på Thyborøn kirkegård til
provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
24

Syn Vandborg kirke og kirkegård
Sag: Syn 2016 (1301)

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

Syn Vandborg kirke og kirkegård
Synsudskrift vedr. afholdt syn i Vandborg kirke
og på kirkegården til provstiudvalgets
godkendelse.
(bilag)
25

Kirkekassernes kvartalsrapporter vedr. 1.
kv. 2016
Sag: 2016 Kvartalsrapporter kirkekasserne
(1290)

Kirkekassernes kvartalsrapporter vedr. 1. kv.
2016
Referat,22-06-2016

Taget til efterretning.

Side: 7

Mødepunkt

Beslutning

2016
Vi har, med undtagelse af Dybe-Ramme
kirkekasse, modtaget samtlige menighedsråds
kvartalsrapporter vedr. 1. kv. 2016.
Kvartalsrapporterne kan ses på sag 1290.
26

Gardiner til provstikontoret
Sag: Nyt provstikontor v. Bøvling præstegård
(1039) - Bøvling Sogn

Provstiudvalget godkender, at der anskaffes
gardiner eller solfilm til de nævnte rum.
Det undersøges, hvad der er bedst.

Gardiner til provstikontoret
Overvejelse ang. anskaffelse af plissegardiner
til mødelokalet og personalekonsulentens
kontor, da solen sidst på formiddagen og om
eftermiddagen kan være ret generende.

Der afsættes midler til formålet i PUK kassens
budget 2017.

Kan provstiudvalget godkende det?

27

Licitationsresultat til provstiudvalgets
godkendelse
Sag: Ombygning af kapel ved Flynder kirke
(1184) - Flynder Sogn

Godkendt.

Licitationsresultat til provstiudvalgets
godkendelse
Flynder menighedsråd har godkendt
licitationsresultatet vedr. etablering af
handicaptoilet, fyrrum mv., samt udskiftning af
nyt fyr incl. nye isolerede varmerør fra fyrrum
til kirke.
Samlet budget efter licitation: 601.387,25 kr.
incl. moms.
Menighedsrådet ansøger provstiudvalget om
godkendelse af licitationsresultatet.
Budget efter licitation

Referat,22-06-2016
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Orientering
28

[Sag:16/3093] - Kvitteringsbrev MR + PU Udskiftning af murankre i kirken
Sag: Flynder kirke (883) - Flynder Sogn

Taget til efterretning.

Udskiftning af murankre i kirken
Stiftet oplyser, at sagen er sendt til udtalelse
hos stiftets konsulenter.
29

4. artikel til kirkebladene om
menighedsrådsvalget.
Sag: Menighedsrådsvalg 2016 (1171)

Taget til efterretning.

4. artikel til kirkebladene om
menighedsrådsvalget.
4. og sidste artikel til kirkebladene, som
Complot laver for provstiet for at sætte fokus på
kommende menighedsrådsvalg, er sendt ud til
menighedsrådene og sognepræsterne.
(bilag)
30

Ansøgning om ændring af gravsteder
Sag: Kirkegårdsvedtægt Nørlem (1122) Nørlem Sogn

Taget til efterretning.

Ansøgning om ændring af gravsteder
Provsten har på provstiudvalgets vegne
godkendt Nørlem Menighedsråds ansøgning om
at nedlægge et af kirkegårdens
familiegravsteder afd. SØ nr. 78-83 og i stedet
bruge arealet til urnegravsteder.
Alle gravsteder er udløbet.
(bilag)

31

Ferring får ingen penge fra Kirkeministeriet
i år
Sag: Ferring kirke, indvendig restaurering
(812) - Ferring Sogn

Taget til efterretning.

Ferring får ingen penge fra Kirkeministeriet i år
Kirkeministeriet har oplyst, at der ikke ikke er
flere penge til udbetaling fra
kirkeistandsættelsesordningen i år, og Ferring
kirke må derfor vente.
Ordningen er under afvikling, og ministeriet
oplyser, at det har et stort antal sager liggende
og kan derfor ikke sige noget om hvilket år
tilskuddet kan udbetales.
(bilag)
Referat,22-06-2016
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32

Brev fra korkonsulenten i FUK
Sag: Folkekirkens Ungdomskor (1297) Viborg Stift

Taget til efterretning.

Brev fra korkonsulenten i FUK
Til provstiudvalgets orientering.
(bilag)
33

Gudum Kirke, ang. kloakanlæg
Sag: Gudum Kirkegård (1294) - Gudum Sogn

Taget til efterretning.

Gudum Kirke, ang. kloakanlæg
Menighedsrådet har nu besluttet, at lægning af
kloakledningen skal udføres ved underboring,
således der ikke skal graves på kirkegården, hvorfor menighedsrådet har bedt om at få
stoppet tidligere ansøgning om tilladelse til
opgravning for og nedlæggelse af ny
kloakledning fra kirkens kælder.
Stiftet skal ikke godkende på de foreliggende
omstændigheder.
(bilag)
Kloakering ved kirken til orientering

34

Kirkegårdskonsulentens udtalelse
Sag: Mindemur for druknede søfolk på
Harboøre Kirkegård (1302) - Harboøre Sogn

Taget til efterretning.

Kirkegårdskonsulentens udtalelse
Kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen har
besigtiget mindemuren for druknede søfolk fra
Harboøre og Thyborøn siden 1900.
Kirkegårdskonsulenten har på baggrund heraf
udarbejdet en udtalelse med anbefalinger.
(bilag)
35

Kvitteringsbrev MR + PU - Nye
mandskabsfaciliteter
Sag: Mandskabsfaciliteter på Thyborøn
kirkegård (1076) - Thyborøn Sogn

Taget til efterretning.

Kvitteringsbrev MR + PU - Nye
mandskabsfaciliteter
Stiftet har sendt skitseprojektet vedr.
mandskabsfaciliteter på Thyborøn Kirkegård til
udtalelse hos stiftets konsulenter.
Referat,22-06-2016
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36

Referat fra d. 02.05.16
Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift
(807) - Viborg Stift

Taget til efterretning.

Referat fra d. 02.05.16
Referat fra møde i Folkekirkens skoletjeneste d.
02.05.16
(bilag)
37

Udmelding af tal for pris- og lønudvikling
Sag: Budget 2017 (1269)

Taget til efterretning.

Udmelding af tal for pris- pg lønudvikling
Brev fra Bertel Haarder - Udmelding af tal for
pris- og lønudvikling til brug for budget 2017.
(bilag)

38

Stiftet har modtaget sagen
Sag: Alterparti i Nørre Nissum kirke (1096) Nørre Nissum Sogn

Taget til efterretning.

Stiftet har modtaget sagen
Stiftet sender ansøgning vedr. farvesætning i
Nørre Nissum Kirke videre til udtalelse hos
stiftets konsulenter.

39

Harboøre Menighedsråd: Opfølgning vedr.
projekt kirkegårde i Lemvig Provsti
Sag: Normeringer på kirkegårdene (1095)

Taget til efterretning.

Harboøre Menighedsråd: Opfølgning vedr.
projekt kirkegårde i Lemvig Provsti
Harboøre Menighedsråd har drøftet notatet
vedr. opmålingen på Harboøre kirkegård.
(bilag)
40

Undersøgelse af Finansiel Stabilitets
forpligtelse af menighedsrådenes
indestående
Sag: Indskydergarantien for offentlige
myndigheder (1304) - Viborg Stift

Undersøgelse af Finansiel Stabilitets
forpligtelse af menighedsrådenes indestående
Referat,22-06-2016
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Orientering
Et menighedsråd i Århus Stift har modtaget et
brev fra Finansiel Stabilitet, hvori Finansiel
Stabilitet skriver, at en konkursramt banks
forpligtelse overfor menighedsrådet på 725.000
kr. er blevet nedskrevet til 0 kr., idet
Garantiformuen ifølge Finansiel Stabilitet ikke
dækker indestående, der tilhører offentlige
myndigheder.
Kammeradvokaten er i færd med at udarbejde
et notat om, hvorvidt et menighedsråd i denne
sammenhæng kan anses for at være en offentlig
myndighed.
Provstierne har modtaget ovenstående
meddelelse fra Viborg Stift. Stiftet vil løbende
informere om sagens udvikling.
(bilag)

41

Bevilling af lån 2.000.000 kr. i stiftsmidlerne
til Lemvig-Heldum
Sag: Naboejendomme, Lemvig kirkehus
(1164) - Lemvig Sogn

Taget til efterretning.

Bevilling af lån 2.000.000 kr. i stiftsmidlerne til
Lemvig-Heldum
Stiftet har bevilget Lemvig-Heldum
menighedsråd et lån på 2.000.000 kr.
Lånet oprettes som en forhøjelse af eksisterende
lån vedr. Svirrebommen 2-4, dog således at de
2.000.000 kr. afdrages over 20 år med
afdragsfrihed i 2016.
42

Materiale ang. Folkekirkens Familiestøtte
Sag: Folkekirkens Familiestøtte (1289) Viborg Stift
Materiale ang. Folkekirkens Familiestøtte
Provsten orienterer om Folkekirkens
Familiestøtte.

Provsten orienterede om Folkekirkens
Familiestøtte.
Provstiudvalget er enig om, at stillingtagen til, om
det er et område Lemvig Provsti skal gå ind i,
udsættes, til der er ansat en ny provst.

(bilag)
43

Eventuelt

Referat,22-06-2016
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