Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 9. februar 2016. Kl. 10:00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: Niels Stidsen og Bettina Reese Tonnesen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt.

2

Personalekonsulenten orienterer om sit
arbejde.

Orientering v. personalekonsulenten.

3

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

Provsitudvalget anbefaler projektet godkendt af
Stiftsøvrigheden .

Detailprojekt til provstiudvalgets godkendelse
Flynder menighedsråd ansøger om
provstiudvalgets godkendelse af detailprojekt
vedr. ombygning af kapellet på Flynder
kirkegård.
Der er udarbejdet detailprojekt og overslagspris
på: Etablering af Handicaptiolet, fyrrum m.v.,
samt udskiftning af nyt fyr incl. nye isolerede
varmerør fra fyrrum til kirke: 670.000 kr.
incl. moms.
Flynder menighedsråd er i forbindelse med
budget 2016 bevilget 636.500 kr. til formålet.
(bilag)
Ansøgning Flynder_0001

4

Forespørgsel fra Nørlem menighedsråd
Sag: Renovering af Nørlem Kirke (1264) Nørlem Sogn
Forespørgsel fra Nørlem menighedsråd
Ved provstesynet i foråret 2015 orienterede
menighedsrådet kort om deres planer for
renovering af Nørlem Kirke.

Referat,09-02-2016

Provstiudvalget drøftede henvendelsen.
Provstiudvalget afviser sagen med den begrundelse,
at der pt. ikke kan afses midler til indvendig
renovering af Nørlem Kirke, og der bliver næppe
plads til det i budget 2017.
Provstiudvalget ser ingen grund til at holde møde
med menighedsrådet på nuværende tidspunkt.
Ønsker menighedsrådet alligevel et møde, vil
Side: 1

Mødepunkt
Menighedsrådet har været i kontakt med
arkitekt Knud Fuusgaard (NB Tegnestuen), som
har udarbejdet udkast til kontrakt.

Beslutning
provstiudvalget være imødekommende overfor
ønsket.

Menighedsrådet har nu henvendt sig til
provsten for at forhøre sig om, hvordan de
kommer videre i processen.
Provstiudvalget drøfter henvendelsen og tager
stilling til evt. besøg i Nørlem Kirke.
(bilag)
5

Ansøgning om byggeprojekt
Sag: Naboejendomme, Lemvig kirkehus
(1164) - Lemvig Sogn
Ansøgning om byggeprojekt
Lemvig-Heldum menighedsråd har fremsendt
projekt samt licitationsresultat vedr. ny
indretning af naboejendommen Svirrebommen
2-4 (inkl. ventilation m.v. i Torvet 10)
Provstiudvalget godkendte på sit møde d.
05.05.15 køb af Svirrebommen 2-4 samt
indretning heraf.
Menighedsrådet har i samarbejde med
arkitekten drøftet den mest hensigtsmæssige
indretning af stueetagen i Svirrebommen i
kombination med Torvet 10, og der har
undervejs været adskillige drøftelser,
overvejelser og skitser. Dette har resulteret i en
del ændringer i forhold til den oprindelige
skitse, både hvad angår indretningen og facaden
ud til Svirrebommen.

Rettelse til afsnit 7 i sagsfremstilling: Der er tale
om de frie midler i årsregnskab 2015 (og ikke
årsregnskab 2014).
Provstiudvalget godkender projektet, som det er
beskrevet, og arbejdet kan gå igang.
Hvad angår facaden, er provstiudvalget enig med
menighedsrådet i, at løsning 4, af hensyn til
bybilledet, bør vælges.
Provstiudvalget godkender endvidere
licitationsmaterialet, og anbefaler, at restbeløbet,
som forventeligt bliver ca. 2.000.000 kr.,
finansieres ved et ekstra 20 årigt stiftsmiddellån uden afdrag i 2016.
Der spørges ind til, om menighedsrådet har tænkt
på at søge om midler fra byfornyelsespuljen til
renovering af facaden.
Lykkes det at få del i denne pulje, reduceres
stiftsmiddellånet tilsvarende.

Hvad angår facaden, er der lavet 4
løsningsforslag. Der er i licitationsmaterialet
bedt om tilbud på 4 løsninger.
På baggrund af dette, har menighedsrådet på sit
møde d. 2. februar besluttet, at det ønsker, at
facaden skal tilbageføres til sin oprindelse, som
det fremgår af løsning 4. Menighedsrådet
mener, at man i forbindelse med nyindretningen
bør påtage sig medansvar for at have et pænt
bybillede i byens centerområde.
Løsning 4 vil betyde en merudgift på ca.
600.000 kr. - Beløbet er indregnet i
byggebudgettet.
Menighedsrådet har godkendt
licitationsmaterialet. Det samlede byggebudget
udviser herefter en samlet pris på 6.143.323,45
kr.
Dette er en overskridelse på 2.397.823,45 kr. i
forhold til provstiudvalgets tidligere
godkendelse. Dele af projektet kan selvfølgelig
Referat,09-02-2016

Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

udsættes, - men det er menighedsrådets
opfattelse, at det kun sammenlagt vil fordyre de
samlede omkostninger.
Afhængig af det endelige byggeregnskab vil der
forventeligt være et finansieringsbehov på
yderligere ca. 2.000.000 kr.
Menighedsrådet oplyser, at man forventer at
have ca. 300 - 400.000 kr. i frie midler i
årsregnskab 2014, som kan bruges til projektet.
Menighedsrådet foreslår, at de ca. 2.000.000 kr.
finansieres ved et ekstra stiftsmiddellån på 20
år - dog uden afdrag i 2016.
Lemvig-Heldum Menighedsråd ansøger
provstiudvalget om tilladelse til at igangsætte
renoveringsprojektet for Svirrebommen 2-4,
inkl. ventilation m.v. i Torvet 10.
(bilag)
6

Licitationsresultat vedr. Kirkecafé
Sag: Gudum kirke, sideskibet (815) - Gudum
Sogn

Provstiudvalget godkendte licitationsresultatet.
Provstiudvalget gør dog opmærksom på, at
arkitekthonoraret er for højt.

Licitationsresultat vedr. Kirkecafé
Gudum menighedsråd har fremsendt
licitationsresultatet vedr. indretning af kirkecafé
i Gudum kirke til provstiudvalgets godkendelse.
Budget efter licitation lyder på: 569.500 kr.
incl. moms.
(bilag)

7

Høringsbrev PU - Udbud af
provstirevisionen i 2016
Sag: Udbud af provstirevisionen i 2016 (1261)
- Viborg Stift

Provstiudvalget mener, at samarbejdet med
nuværende revisor fungerer godt, og bakker op om
at samarbejdet fortsætter, med det, som bliver
tilbudt i nuværende kontrakt.

Høringsbrev PU - Udbud af provstirevisionen i
2016
Stiftsøvrighedens kontrakter med den
nuværende provstirevisor udløber med
udgangen af regnskabsåret 2016.
Revisionsopgaven vil derfor blive sendt i EUudbud i 2016 efter reglerne i udbudsloven, der
trådte i kraft 1. januar 2016.
Inden opgaven sendes i udbud, skal
provstiudvalgene høres, jf. Kirkeministeriets
cirkulære nr. 10317 af 12. december 2015 om
kirke- og provstiudvalgskassernes budget,
Referat,09-02-2016
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Mødepunkt

Beslutning

regnskab og revision m.v. § 12, stk. 3.
Har provstiudvalget bemærkninger til
samarbejdet med den nuværende provstirevisor
og til den nuværende kontrakt?

8

Tilbud om markedsføring af egnens kirker i
Turistavisen
Sag: Turistavisen (1158)

Provstiudvalget er ikke stemt for tilbuddet, og det
bliver derfor et afslag.

Tilbud om markedsføring af egnens kirker i
Turistavisen
Benny Vejlby tilbyder igen i år markedsføring
af egnens kirker i Turistavisen.
Samme tilbud blev behandlet på PU mødet d.
24.03.15.
(bilag)
Ref. d. 24.03.15_0001

9

HR-udvalg
Sag: Vedrørende HR-udvalg (1244) - Viborg
Stift

Provstiudvalget går ind for nedlæggelse af det
stiftsbaserede udvalg, og at der oprettes 4 nye
lokale udvalg, hvor hver konsulenter virker, og at
der efterfølgende udarbejdes vedtægter for de
lokale udvalg, som godkendes lokalt.

HR-udvalg
Vi har fået en henvendelse fra bestyrelsen for
HR-udvalget.
Henvendelsen drejer sig om en evt.
nedlæggelse af det eksisterende udvalg og en
oprettelse af lokale udvalg for hver konsulent.
Udvalget v. Thomas Frank har drøftet sagen
med stiftet. Stiftet foreslår oprettelse af 4 lokale
udvalg med tilhørende vedtægter. Det vil sige,
at der i stiftet udarbejdes 4 nye vedtægter for de
områder, hvor hver konsulent virker, som
efterfølgende godkendes lokalt.
Processen i den forbindelse vil, medmindre der
afholdes ekstraordinært møde, være, at
provstiudvalgene skal forholde sig til følgende:
"Nedlæggelse af stiftsbaseret HR-udvalg og
oprettelse af lokale HR-udvalg".
Provstiudvalget tager stilling til ovenstående.
Hvis ingen provstier modsætter sig det, vil HRudvalget på deres møde i juni kunne iværksætte
dette.
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Mødepunkt

10

Ansøgning om midler til etablering af
sorggrupper
Sag: Sorggrupper i Lemvig Provsti (1254)
Ansøgning om midler til etablering af
sorggrupper
Bøvling menighedsråd er i samarbejde med
Bøvling Valgmenighed i gang med at etablere
et tilbud om sorggrupper for voksne i Lemvig
Provsti.

Beslutning

Provstiudvalget kan ikke bevilge de ansøgte 6.400
kr., da provstiudvalget ikke støtter kirkelige
aktiviteter ud over de aktiviteter, som
menighedsrådene fremsætter ønsker om penge til i
forbindelse med budgetlægningen.
Provstiudvalget henstiller på den baggrund, at det
ansøgte beløb betales af Bøvling Kirkekasse.
Fremsætter Bøvling Menighedsråd ønske om
midler til formålet i forbindelse med budget 2017,
vil provstiudvalget være positiv indstillet.
Provstiudvalget synes, det er et spændende initiativ.

Idet dette arbejde med dets etableringsudgifter
ikke er budgetsat, ansøger man provstiudvalget
om midler hertil: 6.400 kr.
Formål: At kirkens sorggruppe giver den
efterladte mulighed for i samarbejde med andre
i samme situation, at bearbejde sin sorg og
finde støtte og livsmod i den svære tid.
Mål:
1. At skabe håb og livsmod.
2. Bryde isolation og ensomhed.
3. Vise deres reaktioner er almindelige.
4. Inspirere til problemløsning.
Målgruppen: Voksne, der har mistet en
ægtefælle / en nærtstående, et barn eller et
barnebarn.
Gruppeledere: Valgmenighedspræst Marianne
Gyldenkærne og psykolog, sygeplejerske Lilian
Hove Andersen.
De løbende udgifter til kaffe og lokaler
(Bøvling sognegård) deler Bøvling sognekirke
og Valgmenighedskirken imellem sig.
(bilag)

11

Ang. kursus for kirkegårdspersonale
Sag: Samtaler i sorgens have (1247)

Provstiudvalget besluttede ikke at tilbyde kurset.
Man tror ikke behovet er der.
Graverne lærer om sjælesorg i forbindelse med
deres uddannelse.

Ang. kursus for kirkegårdspersonale
Vi har modtaget materiale ang. foredrag /
kursus om: "Samtaler i Sorgens Have". Et
arrangement for kirke- og kirkegårdspersonale
om at møde de pårørende.
Underviser er Dan K. Månsson, Sjælesørger og
teolog.
Pris: 3.500 kr. for foredrag samt drøftelse Referat,09-02-2016
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Beslutning

arrangementer op til tre timers varighed.
Hertil kommer rejseudgifter (ca. 900 kr.)
Provstiudvalget drøfter, om det er noget,
provstiudvalget vil tilbyde og finansiere for
kirkegårdspersonalet i Lemvig Provsti.
(bilag)
12

Anmodning om overførsel af midler fra 2015
til 2016
Sag: Forum for unge og kirke (778)

Godkendt

Anmodning om overførsel af midler fra 2015 til
2016
Forum for Unge og Kirke i Lemvig provsti
ansøger provstiudvalget om overførsel af
overskud på 10.093,92 kr. jf. årsopgørelse
2015.
Beløbet ønskes overført til 2016 budgettet og
anvendt til delvis dækning af Ungdomspræstens
deltagelse i Nordic-YouthChurch-Convention
under Himmelske dage i København d. 6.-7.
maj 2016 samt til fortsat udvikling af nye tiltag.
(bilag)
Årsopgørelse Unge og Kirke 2015

13

Forespørgsel fra Folkeuniversitetet
Sag: Reformationsjubilæet 2017 (1180) Lemvig Sogn

Provstiudvalget drøftede henvendelsen og
besluttede, at man vil være med til, at de 3 Luther
aftener arrangeres i et samarbejde med
provstiudvalget.

Forespørgsel fra Folkeuniversitetet

Provstiudvalget vil støtte aftenerne med max. 2.500
kr. til annonceudgifter (Lokalavisen).

Vi har modtaget en forespørgsel fra
Folkeuniversitets formand Lars Ebbensgaard,
om Provstiudvalget vil være medindbyder til
Folkeuniversitets 3 aftener om Martin Luther i
forbindelse med Reformationsjubilæet?
Vil provstiudvalget give økonomisk støtte til
disse aftener, hvis det er nødvendigt?

Referat,09-02-2016
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Orientering
14

Stiftet godkender det fremsendte forslag
Sag: Alterparti i Nørre Nissum kirke (1096) Nørre Nissum Sogn

Taget til efterretning.

Stiftet godkender det fremsendte forslag
Stiftsøvrigheden har godkendt det fremsendte
forslag udarbejdet af Peter Brandes og
Årstidernes Arkitekter.
Godkendelsen er betinget af følgende:
Kirkens Altertavle og alterbord fra 1600 tallet
skal opbevares i kirkerummet f.eks. bag orglet.
(bilag)
Nationalmuseet har taget stiftets afgørelse til
efterretning med kommentarer

15

Tørring Kirke, Lemvig Provsti i Viborg Stift
- AFGØRELSE
Sag: Tørring kirkes orgel (937) - Tørring
Sogn

Taget til efterretning.

Tørring Kirke, Lemvig Provsti i Viborg Stift AFGØRELSE
Stiftet har godkendt det fremsendte projekt ang.
rensning, renovering og ombygning af orglet i
Tørring kirke.
(bilag)
16

Hove Kirke, Lemvig Provsti i Viborg Stift AFGØRELSE
Sag: Hove kirkegård (1007) - Hove Sogn

Taget til efterretning.

Hove Kirke, Lemvig Provsti i Viborg Stift AFGØRELSE
Stiftsøvrigheden godkender det indsendte
reviderede projekt udarbejdet af arkitektfirmaet
Vilsbøl og Poulsen.
Det er en forudsætning for godkendelsen, at
gravearbejdet foregår i tæt samarbejde med én
af Nationalmuseets kirkearkæologer, og der
skal forud herfor rettes henvendelse til
Nationalmuseet - både for så vidt angår
placeringen for den nye graverbygning og
værkstedsbygning. Ligesom ny ledningsførelse
og en udvidelse af portåbning skal aftales med
Nationalmuseet.
Det anbefales, at farvesætningen af
bygningerne bliver diskret. Det gælder også
Referat,09-02-2016
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Orientering
hvad angår redskabsnygningens vinduer, døre
og port.
(bilag)
17

Ferring Kirke, Lemvig Provsti i Viborg Stift
- AFGØRELSE
Sag: Automatisk ringeanlæg i Ferring kirke
(982) - Ferring Sogn

Taget til efterretning.

Ferring Kirke, Lemvig Provsti i Viborg Stift AFGØRELSE
Stiftsøvrigheden har godkendt Ferring
menighedsråds ansøgning om ny klokkestol og
aflastningsklokke i Ferring kirke, ligesom
Biskoppen har godkendt klokkeinskriptionen
skrevet af salmedigter Lars Busk Sørensen.
Menighedsrådet har via stiftet ansøgt A.P.
Møllers fond om fondsmidler til finansieringen.
Godkendelsen gives under forudsætning af, at:
Det færdige anlæg følger bestemmelserne i
"Almindelige betingelser for levering og
istandsættelse af kirkeklokker, klokkespil og
automatiske ringeanlæg 2014", herunder at det
færdige anlæg skal godkendes.
(bilag)
Godkendelse af tekst på klokke

18

Julebrev fra ministeren
Sag: Kirkeministeriet (735) - Kirkeministeriet

Taget til efterretning.

Julebrev fra ministeren
Vedr. opfordringer fra ministeren og formanden
for Landsforeningen af Menighedrsåd til
landets menighedsråd i ifm.
menighedsrådsvalget 2016.
(se bilag)
19

Godkendelse af Vandborg kirkekasses
årsregnskab
Sag: Årsregnskab 2014, kirkekasserne (1161)

Taget til efterretning.

Godkendelse af Vandborg kirkekasses
årsregnskab
Provsten har på provstiudvalgets vegne
godkendt Vandborg Kirkekasses årsregnskab
2014, idet menighedsrådet har forklaret, at
Referat,09-02-2016
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Orientering
takstbladet følges, og at revisors bemærkning
drejer sig om en enkelt faktura, hvor 0,5
faktureret time afviger fra takstbladet.

20

VS: Kommuners betaling ved boudlæg erhvervelse og vedligeholdelse af gravsted
Sag: Kommuners betaling ved boudlæg erhvervelse og vedligeholdelse af gravsted
(1243) - Viborg Stift

Taget til efterretning.

Kommuners betaling ved boudlæg - erhvervelse
og vedligeholdelse af gravsted
Vi modtog d. 10. december 2015 en skrivelse
med spørgeskema fra GiasCenter Aarhus ang.
'Kommuners betaling ved boudlæg erhvervelse og vedligeholdelse af gravsted'.
GiasCentret har i flere sager om boudlæg
oplevet, at kommuner ikke betaler for den
obligatoriske gravstedsvedligeholdelse.
Efter aftale med Kirkeministeriet er
GiasCentret ved at afklare problemets omfang,
jf. bilag.
Spørgeskemaet blev sendt ud til samtlige
provstiets menighedsråd med anmodning om en
tilbagemelding inden nytår.
Vi modtog en del tilbagemeldinger.
De fleste menighedsråd meldte tilbage, at man
ikke har været ude for, at der ikke var penge i
boet til vedligeholdelse af gravstedet.
Enkelte menighedsråd oplyste, at man har
oplevet, at der ikke var penge i boet. I de
tilfælde har Lemvig Kommune betalt, og der
har ikke været problemer forbundet hermed.
Tilbagemeldingen til GiasCentret blev derfor
fra Lemvig Provsti, at vi ikke oplever
problemer med kommunen i forbindelse med
betaling for ubemidlede.

21

Reparationer efter lynskade, Trans
Sag: Trans kirke (1134) - Trans Sogn

Taget til efterretning.

Reparationer efter lynskade, Trans
Arbejdet med istandsættelse af Trans Kirke
efter lynskade er afsluttet.
Vi har modtaget billedmateriale vedr.
istandsættelsen.
(kan ses på mødet - eller på sag nr. 1134)
Referat,09-02-2016
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22

Godkendt varme- og vandaftale, Jim Sander
Christensen
Sag: Thyborøn pastorat (fra 01.11.2015)
(1235) - Thyborøn Sogn

Taget til efterretning.

Godkendt varme- og vandaftale, Jim Sander
Christensen
Provsten har på provstiudvalgets vegne
godkendt vand- og varmeaftale vedr.
sognepræst Jim Sander Christensen, Thyborøn.
(bilag)
23

Høring vedr. udkast af bekendtgørelse om
valgret og valgbarhed ved flytning mellem
menighedsrådskredse i et pastorat og ved
oprettelse af nye flersognspastorater mm
Sag: Kirkeministeriet (735) - Kirkeministeriet

Taget til efterretning.

Høring vedr. udkast af bekendtgørelse om
valgret og valgbarhed ved flytning mellem
menighedsrådskredse i et pastorat og ved
oprettelse af nye flersognspastorater mm
Høring vedr. ny bekendtgørelse om valgret og
valgbarhed ved flytning mellem
menighedsrådskredse i et pastorat og ved
oprettelse af nye flersognspastorater, flytning til
flersognspastorater eller ændringer i
flersognspastorater til provstiudvalgets
udtalelse.
Da høringsfristen var d. 18. januar 2016, har
sagen været sendt ud til
provstiudvalgsmedlemmerne for evt.
bemærkninger.
Provsitudvalget har ingen bemærkninger i
sagen.
24

Anmodning om jeres bemærkninger til
vindmøller ved Grønkærvej
Sag: Vindmøller tæt på Flynder og Møborg
Kirker (1049) - Flynder Sogn

Taget til efterretning.

Anmodning om jeres bemærkninger til
vindmøller ved Grønkærvej
Da høringsfristen i denne sag var d. 28. januar
2016, og da der ikke ikke afholdes
Provstiudvalgsmøde inden denne dato, har
sagen været sendt til udtalelse hos
provstiudvalget.
Provstiudvalget har tillige modtaget Flynder
menighedsråds svar.
Referat,09-02-2016
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Provstiudvalget har herefter ingen
bemærkninger til sagen.
25

Orientering om ny kgl. bygningsinspektør
Sag: Viborg stift (750) - Viborg Stift

Taget til efterretning.

Orientering om ny kgl. bygningsinspektør samt
opprioritering af byggesager
Stiftet har oplyst, at der er udpeget en ny kgl.
bygningsinspektør. Denne gang er det et firma:
Rønnow Arkitekter A/S, som også bliver kgl.
bygningsinspektør for Ribe, Haderslev, Fyen og
Roskilde stifter.
Stiftet oplyser endvidere, at man i 2016 vil
opprioritere byggesagsområdet endnu mere fra
Stiftets side.
Stiftet vil meget gerne være
menighedsrådsrådene behjælpelige på et
tidligere tidspunkt, så de kommer godt og
korrekt fra start.
Endvidere vil man offentliggøre godkendte
projekter på stiftets hjemmeside, således at
menighedsrådene har mulighed for at kontakte
andre menighedsråd, som har været i gang med
lign. projekter mv.
(bilag)
26

Orientering om fondsstøtte til klokker
Sag: Viborg stift (750) - Viborg Stift

Taget til efterretning.

Orientering om fondsstøtte til klokker
Ændret procedure i forbindelse med ansøgning
om fondsstøtte til aflastningsklokker.
(bilag)
27

Udkast til 2. artikel i Lemvig Provstis
kirkeblade
Sag: Menighedsrådsvalg 2016 (1171)

Taget til efterretning.

2. artikel til kirkebladene
Nr. 2 af de 4 artiker, som Complot laver for
provstiudvalget for at sætte fokus på kommende
menighedsrådsvalg, er sendt ud til
menighedsrådene og sognepræsterne.
(bilag)
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28

Oprettelse af facebook-profil til Lemvig
Provsti
Sag: Facebook-profil til Lemvig Provsti (1249)

Taget til efterretning.

Oprettelse af facebook-profil
I forbindelse med Complot's lancering af
menighedsrådsvalget i Lemvig Provsti, er
Lemvig Provsti kommet på Facebook.
29

Nyt byggeregnskab Fjaltring
Sag: Fjaltring kirke (805) - Fjaltring Sogn

Taget til efterretning.

Nyt byggeregnskab Fjaltring
Vi har modtaget et nyt byggeregnskab vedr.
istandsættelsen af Fjaltring kirke.
Revideret regnskab er 36.287,50 kr. mindre end
tidligere.
(bilag)

30

Kim Jon Eriksen er ansat som sognepræst i
Lemvig-Heldum
Sag: Ny præst i Lemvig-Heldum pastorat
(1212) - Lemvig Sogn

Taget til efterretning.

Ansættelse i Lemvig-Heldum pastorat
Kim Jon Eriksen er pr. 1. februar 2016 ansat
som sognepræst i Lemvig-Heldum Pastorat.
31

Udbetaling af bevilgede 5% midler
Sag: Thyborøn Kirkekasse (1200) - Thyborøn
Sogn

Taget til efterretning.

Udbetaling af bevilgede 5% midler
Provstiudvalget besluttede på mødet d. 18.08.15
at bevilge 55.700 kr. af 5% midlerne til
uforudsete udgifter på præsteboligen i
Thyborøn i forbindelse med præsteskiftet.
Menighedsrådet har nu fremsendt
dokumentation for afholdelse af udgifterne, og
beløbet er overført til Thyborøn kirkekasses
konto.
32

Bevilling af lån til Lemvig-Heldum
menighedsråd
Sag: Naboejendomme, Lemvig kirkehus
(1164) - Lemvig Sogn
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Taget til efterretning.
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Bevilling af lån til Lemvig-Heldum
menighedsråd
Stfiftet har bevilget Lemvig-Heldum
menighedsråd det ansøgte lån på 5.000.000 kr.
til dækning udgifterne i forbindelse med køb og
nyindretning af Svirrebommen 4-5, Lemvig.
Lånet afvikles over 20 år.
33

Ansøgning godkendt
Sag: Konfirmationsforberedelse (1156)

Taget til efterretning.

Ansøgning godkendt
Undervisningsministeriet har nu godkendt
rammeforsøg vedr. konfirmationsforberedelsen
i Lemvig Kommune.
Det betyder, at der kan anvendes 2 timer om
ugen af den understøttende undervisning i
folkeskolen til konfirmationsforberedelse.
Forsøgsgodkendelsen gives for skoleårene:
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
(bilag)
34

Brev Lemvigs borgmester vedr konfirmation
og flygtninge(1)
Sag: Konfirmationsforberedelse (1156)

Taget til efterretning.

Biskoppen ønsker at mødes med Borgmesteren
og Provsten
Provsten orienterer fra mødet.
35

Eventuelt

Referatet godkendt:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 15. Marts 2016 kl. 10.00
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