Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 6. december 2016. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Præsentationsrunde

Kort præsentation.

Kirkens liv og vækst.

Fremtidige møder starter med punktet: Kirkens liv
og vækst, hvor et givet emne drøftes.

Provstiudvalgets konstituering
Sag: Provstiudvalget (951)

Provstiudvalget konstituerede sig som følger:

3

Formand: Provst Ole Rasmussen
Provstiudvalgets konstituering
Valg af formand

Næstformand: Niels Stidsen

Valg af næstformand
(valgene sker ved skriftlig afstemning)
4

Forretningsorden for Lemvig Provstiudvalg
Sag: Provstiudvalget (951)

Godkendt og underskrevet

Forretningsorden for Lemvig Provstiudvalg
Behandling og vedtagelse af forretningsorden
for Lemvig Provstiudvalg
5

Regnskabsinstruks PUK pr. 01.12.16
Sag: PUK (814)

Godkendt og underskrevet

Regnskabsinstruks PUK pr. 01.12.16
Regnskabsinstruks med bilag til
Provstiudvalgets godkendelse.
Bilag_regnskabsinstruks_2016, Lemvig
provsti1

6

Møder i 2017
Foreslået mødedato i maj ændres til tirsdag d. 16.
maj kl. 10.00
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Mødepunkt
Allerede planlagte PU-møder:
Tirsdag d. 31.01.17 kl. 10.00
Tirsdag d. 28.03.17 kl. 10.00
Forslag til datoer:
Tirsdag d. 09.05.17 kl. 10.00
Tirsdag d. 20.06.17 kl. 10.00
Tirsdag d. 15.08.17 kl. 10.00
Tirsdag d. 22.08.17 kl. 19.30 (Orienterende
møde ang. PU-valg)
Onsdag d. 06.09.17 kl. 19.30 (Budgetsamråd)
Tirsdag d. 12.09.17 kl. 10.00
Onsdag d. 11.10.17 kl. 10.00
Tirsdag d. 31.10.17 kl. 10.00 (Konstituerende
møde)
Tirsdag d. 14.11.17 kl. 10.00
Tirsdag d. 05.12.17 kl. 10.00

7

Henvendelse fra Trans menighedsråd
Sag: Trans kirke (1134) - Trans Sogn
Henvendelse fra Trans menighedsråd

Beslutning
Øvrige datoer blev vedtaget.
Tangsø Centret reserveres til det orienterende møde
ang. PU-valg d. 22. august kl. 19.30. Jette træffer
aftale med Tangsø Centret.

Det blev besluttet, at provsten og næstformanden
vil tilbyde at holde et møde ang. sagen med
menighedsrådet.
Ole sørger for at aftale et møde.

Provstiudvalget drøfter henvendelsen fra Trans
menighedsråd, som er skrevet som en reaktion
på provstiudvalgets brev efter sidste møde ang.
udsigterne til udførelsen af projektet vedr.
istandsættelsen af Trans kirke.
(bilag)
8

Ansøgning om provstiudvalgets godkendelse.
Sag: Harboøre Kirke (1215) - Harboøre Sogn

Provstiudvalget anbefaler det reviderede forslag
godkendt i Stiftsøvrigheden.

Ansøgning om provstiudvalgets godkendelse.
Harboøre menighedsråd har fremsendt en
revideret ansøgning om tilbygning til Harboøre
kirke.
På baggrund af tilbagemeldingerne på det
fremsendte forslag i marts måned 2016 ang.
tilbygning til kirken og møde d. 20.09.16 med
bla. biskoppen, stiftsadministrationen og
provstiudvalget har arkitekterne i samarbejde
med menighedsrådet udarbejdet et revideret
forslag til tilbygningen.
Mødet i september og tilbagemeldingerne fra
Den kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet
har givet menighedsrådet anledning til en
nærmere drøftelse af tilbygningens anvendelse
specielt i sammenhæng med større
gudstjenester og kirkelige handlinger.
Menighedsrådet prioriterer fortsat de
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Mødepunkt

Beslutning

muligheder højt, som de nye lokaler i
tilbygningen giver for at styrke kirkens liv og
vækst via et mere aktivt menighedsliv i sognet.
Menighedsrådet har drøftet arkitektens forslag
på menighedsrådsmødet d. 22. november og
indstiller i enighed forslaget til provstiudvalgets
godkendelse og videre behandling.
Overslagspris - tilbygning til Harboøre kirke:
7.930.000 kr. incl. moms.
(bilag)
forslag og ansøgning

9

Ansøgning - Kirkegårdskapel
Sag: Lemvig-Heldum kirkekasse (861) Lemvig Sogn

Provstiudvalget besluttede at forhøje det på mødet
d. 16. august 2016 bevilgede beløb på 75.000 kr. til
107.775 kr. til uforudsete ekstraomkostninger jf.
menighedsrådets ansøgning.

Ansøgning - Kirkegårdskapel
Projektet omkring Lemvig kirkegårdskapel er
nu færdiggjort, og menighedsrådet har
modtaget opgørelse fra håndværkeren.
På provstiudvalgets møde i august, besluttedes
det, at bevilge 75.000 kr. af 5% midlerne til
uforudsete ekstraudgifter i forbindelse med
dette arbejde. Der er i budget 2016 bevilget
75.000 kr. til formålet.
Det viser sig nu, at de samlede omkostninger til
dette projekt udgør: 183.375 kr. incl. moms.
Lemvig-Heldum menighedsråd ansøger
provstiudvalget om dækning af påløbne
ekstraomkostninger vedr. sandblæsning og
manuel fjernelse af cementholdige overflader
med kr. 107.775 kr. (heraf tidligere i august
bevilget 75.000 kr.).
(bilag)
10

Ansøgning vedr Svirrebom
Sag: Naboejendomme, Lemvig kirkehus
(1164) - Lemvig Sogn

Provstiudvalget besluttede at godkende, at
eksisterende stiftsmiddellån, bevilget til formålet,
forhøjes med max. 350.000 kr.

Ansøgning vedr Svirrebom
Lemvig-Heldum Menighedsråd oplyser, at man
er tæt på at have færdiggjort nyindretningen af
Svirrebommen 4 / Torvet 10, og man har
udarbejdet et foreløbigt regnskab på projektet.
Det fremgår af regnskabet, at man mangler ca.
330.000 kr. til finansiering af afvigelser i
forhold til budgettet.
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Mødepunkt

Beslutning

Menighedsrådet ansøger provstiudvalget om
dækning af merforbruget: 330.000 kr. + 20.000
kr. til uforudsete merudgifter, dvs. ialt 350.000
kr., enten som en udvidelse af stiftsmiddellånet
eller som en bevilling i 5% midlerne.
(bilag)

11

Facebook i fremtiden
Sag: Facebook-profil til Lemvig Provsti (1249)
Facebook i fremtiden
Provstiudvalget drøfter provstiets Facebook i
fremtiden.
Facebook profilen blev oprettet i forbindelse
med menighedsrådsvalget, ligesom siden har
været en aktiv medspiller i forbindelse med
lanceringen af provstestillingen.

Provstiudvalget besluttet at nedlægge provstiets
Facebook profil.
Det har været godt med Facebook i forbindelse
med lanceringen af provstestillingen og
menighedsrådsvalget, men provstiudvalget mener
ikke, provstiet behøver være på Facebook
fremadrettet.

Vi har modtaget tilbud fra Complot, som indtil
nu har vedligeholdt Facebook siden, på
fremtidig løbende vedligeholdelse af Facebook.
(bilag)
12

Orientering v. personalekonsulenten
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Personalekonsulenten orienterede om sit arbejde.
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Orientering
13

Stiftet har godkendt PUK kassens
årsregnskab 2015
Sag: PUK 2015 (1146)

Taget til efterretning.

Stiftet har godkendt PUK kassens årsregnskab
2015
(bilag)
14

Overslag renovering af præsteboligen i
Gudum
Sag: Gudum præstebolig (1228) - Gudum
Sogn

Taget til efterretning.

Overslag renovering af præsteboligen i Gudum
Gudum menighedsråd har fremsendt et overslag
over forventede udgifter til renovering af
Gudum præstegård i forbindelse med
præsteskiftet.
Overslaget lyder på ialt: 185.814 kr.
(bilag)
SV: Overslag præstebolig

15

Salg af konsulentydelser - Struer
Provstiudvalgs holdning
Sag: HR-konsulenten (868)

Taget til efterretning.

Salg af konsulentydelser - Struer
Provstiudvalgs holdning
Struer Provstiudvalget har på et møde behandlet
fakturering af personalekonsulentens ydelser
for andre provstier, og har i lighed med Lemvig
Provstiudvalg vedtaget en timepris på 600 kr.
samt kørsel.
16

Thyborøn ansøger om tilladelse til at bede
SKAT om bindende svar ang. moms
Sag: Mandskabsfaciliteter på Thyborøn
kirkegård (1076) - Thyborøn Sogn

Taget til efterretning.

Der gives tilladelse til at indhente rådgivning
fra revisor og skat vedr. momsprocenten
Kst. provst Carsten Hoffmann har på
provstiudvalgets vegne givet Thyborøn
menighedsråd tilladelse til at indhente
rådgivning fra revisor og SKAT i forhold til
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Orientering
fastsættelse af momsfradragsprocenten i
forbindelse med byggeriet på Thyborøn
kirkegård.
Provsten vurderer, at de penge, det kommer til
at koste: 400 kr. til SKAT samt et beløb til
revisor, er givet godt ud, når man har et
byggeprojekt som det, Thyborøn menighedsråd
står overfor på kirkegården.

17

Menighedsrådenes endelige budgetter 2017
Sag: Budget 2017 (1269)

Taget til efterretning.

Menighedsrådenes endelige budgetter 2017
Vi har modtaget samtlige menighedsråds
endelige budgetter vedr. 2017, og vi har set, at
de endelige rammer overholdes.
18

Kirkekassernes kvartalsrapporter vedr. 3.
kv. 2016
Sag: 2016 Kvartalsrapporter kirkekasserne
(1290)

Taget til efterretning.

Kirkekassernes kvartalsrapporter vedr. 3. kv.
2016
Vi har modtaget samtlige menighedsråds
kvartalsrapporter vedr. 3. kv. 2016.
Kvartalsrapporterne kan ses på sag 1290.
19

Faktura på telefon og Ipad
Sag: Ny provst i Lemvig Provsti (1292)

Taget til efterretning.

Faktura på telefon og Ipad
Lemvig Provsti har købt Ole Rasmussens
telefon og IPad af Gjellerup sogn.
Pris ialt: 8.000 kr.
20

Eventuelt
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Orientering om at ny diætbekendtgørelse træder i
kraft pr. 03.12.16.
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Referatet godkendt:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 31. januar 2017 kl. 10.00
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