Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 10. maj 2016. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: ingen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Besigtigelse i Nørlem Kirke
Sag: Renovering af Nørlem Kirke (1264) Nørlem Sogn

Efter besøget i Nørlem Kirke drøftede
provstiudvalget sagen, og udvalget er enig om, at
indvendig renovering af Nørlem Kirke er tiltrængt.

Besigtigelse i Nørlem Kirke

Gulvet under bænkene er meget slidt. Der er
fugtproblemer i kirken. Varmesystemet er ikke up
to date, og der er kalkdrys især fra kalkmalerierne i
koret.

Provstiudvalget starter mødet med besigtigelse i
Nørlem Kirke.

Provstiudvalget har dog ikke for indeværende
midler til renoveringen. Projektet må derfor
udsættes 3-5 år.
Menighedsrådet spurgte, hvordan de kommer
videre med deres ønske om at få en ny klokke og
klokkestol til aflastning af kirkens gamle
middelalderlige klokke.
Provstiudvalgets svar herpå er, at man opfordrer
menighedsrådet til at arbejde videre med projektet
ved at søge fondsmidler til den nye klokke og
klokkestol og ved at søge nødvendig vejledning hos
Kirkeministeriets klokkekonsulent.
3

Opfølgning vedr. projekt kirkegårde i
Lemvig Provsti
Sag: Normeringer på kirkegårdene (1095)
Opfølgning vedr. projekt kirkegårde i Lemvig
Provsti
Hvordan kommer vi videre.
(Bilag)
Refleksioner over mødet den 20. april

Referat,10-05-2016

Det er vigtigt at processen holdes i live.
Efter personalekonsulentens besøg på de enkelte
kirkegårde, er der lavet et notat ang. vurderingen af
normeringen samt væsentlige overvejelser om en
mere hensigtsmæssig kirkegårdsdrift.
Alle menighedsråd har fået en særskilt
tilbagemelding (notat) til videre behandling i
menighedsrådet.
Når menighedsrådene har behandlet notatet på et
menighedsrådsmøde, ønsker provstiudvalget en
kort tilbagemelding om, hvad man tænker at
foretage sig i den forbindelse.
Provstiudvalget foreslår, der nedsættes et udvalg,
som skal arbejde videre med det, der nu er
igangsat, - et udvalg, som består af: 2 gravere, 3
menighedsrådsmedlemmer og
personalekonsulenten.
Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

Der kunne evt. arrangeres et møde for
menighedsråd og gravere, hvor der inviteres en
ekstern konsulent til at orientere om, hvad vi gør
med de udfordringer, vi står med på kirkegårdene i
dag og i fremtiden. Det kunne være en måde at
komme igang med det videre arbejde på.
4

Vejledende lønblad 2016-2017
Sag: Vejledende lønblad (831) - Viborg Stift

Godkendt

Vejledende lønblad 2016-2017
Til Provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
5

Ansøgning
Sag: Mandskabsfaciliteter på Thyborøn
kirkegård (1076) - Thyborøn Sogn

Provstiudvalget anbefaler at skitseprojektet
godkendes i Stiftsøvrigheden.
Det anbefales samtidig, at projektet finansieres med
et 15 årigt stiftsmiddellån.

Ansøgning
Thyborøn menighedsråd har fremsendt et
forslag til nye graverfaciliteter på Thyborøn
Kirkegård.
Eksisterende graverbygning og container m.v.
fjernes.
Overslagsprisen på det fremsendte projekt er:
4.354.375 kr. incl. moms. Menighedsrådet
tænker, at projektet finansieres med
Stiftsmiddellån.
Menighedsrådet er enig om, at man med dette
projekt får en god og varig løsning.
Thyborøn Menighedsråd beder provstiudvalget
se velvilligt på det fremsendte forslag.
(bilag)
6

Indflytningssyn
Sag: Præsteboligen Ydunslund 5, 7620
Lemvig (1214) - Lemvig Sogn

Godkendt

Indflytningssyn Ydunslund 5, Lemvig
Synsrapport fra indflytningssynet Ydunslund 5,
Lemvig, til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
7

Ansøgning om 5% midler
Sag: Lemvig-Heldum kirkekasse (861) -

Referat,10-05-2016

Provstiudvalget besluttede at bevilge 5% midler til
uforudsete udgifter på præsteboligen,Ydunslund 5 i
Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

Lemvig Sogn

Lemvig i forbindelse med præsteskiftet: 219.503
kr.

Ansøgning om 5% midler
Lemvig-Heldum Menighedsråd har i den senere
tid haft flere forskellige uforudsete udgifter til
en del forskellige formål jf. bilag

Øvrige ansøgte udgifter er enkeltvis beløb under
provstiudvalgets bagatelgrænse for udbetaling af
5% midler: 1% af driftsrammebevillingen.

De større projekter og forskellige andre ting
forventes nu færdigafregnet, og menighedsrådet
søger om ialt: 393.332 kr. af 5% midlerne til
disse uforudsete udgifter.

Provstiudvalget besluttede dog at dispensere fra
denne grænse vedr. udgifter pålagt af
arbejdstilsynet: 17.900 + 17.595 kr. samt udgifter
vedr. annoncering i forbindelse med præste- og
kordegneskifte: 49.094 kr., da der i andre tilfælde
er bevilget midler til den slags annonceringer.
Der bevilges ialt: 304.092 kr. af 5% midler., som
kan udbetales, når dokumentation for afholdelse af
udgifterne er modtaget.
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Farvesætning Nørre Nissum kirke
Sag: Alterparti i Nørre Nissum kirke (1096) Nørre Nissum Sogn
Menighedsrådets ansøgning m.m.
Nørre Nissum Menighedsråd ansøger om
godkendelse af farvesætning i Nørre Nissum
Kirke jf. bilag.

Provstiudvalget anbefaler farvesætning i Nørre
Nissum Kirke godkendt i Stiftsøvrigheden.
Provstiudvalget anbefaler samtidig, at Nørre
Nissum Kirke lukkes fra d. 27.06 - 27.11.16, mens
arbejdet foregår.
Det er oplyst, at gudstjenesterne i Nørre Nissum
sogn i denne periode vil blive henlagt til Kirkehuset
overfor Nørre Nissum Kirke.

Samtidig ansøges om tilladelse til at lukke
kirken fra d. 27. juni til d. 27. november 2016,
hvor indvielsen gerne skulle finde sted.
Farvesætning Nørre Nissum kirke-1

9

Driftsoverskud og frie midler
Sag: Bøvling kirkekasse (1036) - Bøvling Sogn

Godkendt

Driftsoverskud og frie midler
Bøvling Menighedsråd ansøger om anvendelse
af driftsoverskud og disponering af de frie
midler i årsregnskab 2015 jf. bilag.
Efter disponering af de frie midler til ikke
udførte arbejder samt div. ønsker herudover, vil
der være ca. 100.000 kr., som menighedsrådet
ønsker at henlægge til brug i forbindelse med
istandsættelsen af embedsboligen.
10

Forespørgsel ang. holdningen til solpaneler
Sag: Solpaneler på kirkens sekundære
bygninger (1282) - Dybe Sogn

Provsten har forud for mødet sendt en forespørgsel
til stiftet ang. dette. Stiftet har sendt henvendelsen
videre til stiftets konsulenter, og man har lovet, at
vende tilbage.

Forespørgsel ang. holdningen til solpaneler

Stiftets svar afventes stadig, men Provstiudvalgets
holdning er, at man ikke synes om, at der opsættes
solpaneler på kirkens bygninger.

Dybe-Ramme Menighedsråd spørger, hvordan
Referat,10-05-2016

Side: 3

Mødepunkt

Beslutning

Provstiudvalget ser på solpaneler på kirkens
sekundære bygninger.
11

Flynder kirke, ansøgning om udskiftning af
ankre
Sag: Flynder kirke (883) - Flynder Sogn

Provstiudvalget har ingen bemærkninger til
skitseprojektet og anbefaler det godkendt i
Stiftsøvrigheden.
Projektet finansieres af lokale midler.

Flynder kirke, ansøgning om udskiftning af
ankre
Flynder Menighedsråd har fremsendt ansøgning
vedr. udskiftning af ankre m.v. i Flynder Kirkes
kor.
Overslags pris vedr. udskiftning og reparation
af 6 murankre iflg. arkitekten: 183.750 kr. incl.
moms.
(bilag)
12

Ansøgning om gravetilladelse kloak Gudum
kirkegård
Sag: Gudum Kirkegård (1294) - Gudum Sogn

Provstiudvalget anbefaler ansøgningen godkendt i
stiftsøvrigheden.

Ansøgning om gravetilladelse kloak Gudum
kirkegård
Gudum Menighedsråd ansøger om godkendelse
til nedgravning af en kloakledning i gang areal
på kirkegården, fra kirken til afløbsbrønd på
parkeringspladsen.
I forbindelse med projekt Kirkecafé blev det
konstateret, at kirkens spildevandsafløb er
ulovlig.
Der blev omgående sat en prop i afløbet, så der
ikke pt. er noget afløb af spildevand fra kirke
og tårn.
Menighedsrådet ønsker snarest muligt, at få
bragt afløbsforholdene i orden.
Menighedsrådet oplyser, at man indhenter
tilbud fra 2 autoriserede kloakmestre. Man har
et overslag, som lyder på 50.000 - 70.000 kr.
Man forventer, at projektet kan finansieres af
menighedsrådets frie midler.
(bilag)
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Ansøgning om betaling af filmaften i 2017
Sag: Kirkehøjskolen (874)

Provstiudvalget godkender ansøgningen.

Ansøgning om betaling af filmaften i 2017
Udvalget for Lemvig Provstis Kirkehøjskole
ansøger provstiudvalget om at betale en af
aftenerne i den kommende sæson 2016-2017 af
Referat,10-05-2016

Side: 4

Mødepunkt

Beslutning

PUK kassen.
Sæsonens emne bliver "Rundt om
reformationen".
Udvalget ansøger provstiudvalget om penge til
en filmaften i Biohuset, mandag d. 23. januar
2017, kl. 19.00, hvor Eric Tills film "Luther"
skal vises.
Aftenen koster:
Betaling for visning af filmen: 2.000 kr.
Kaffe/te og småkager til 100 personer: 2.000 kr.
Der ansøges om dækning af det fulde beløb:
4.000 kr.
Udvalget håber, provstiudvalget også synes, det
er en god ide, at investere lidt ekstra i
Kirkehøjskolen i forbindelse med fejringen af
500 året for reformationen.
(bilag)
14

Ansøgning til Provstiudvalget
Sag: Lyt til danske salmer (1293)

Provstiudvalget kan ikke bevilge midler til dette
formål, idet det ikke er i overensstemmelse med
reglerne i Lov om Folkekirkens økonomi at give
støtte til sådanne projekter.

Ansøgning til Provstiudvalget
Vi har modtaget en ansøgning om 5.000 kr. til
et projekt: "Lyt til danske salmer".
Lyt til danske salmer er levende formidling af
Den Danske Salmebog fra 2003. Alle vers af
alle salmer indspilles på alle foreslåede
melodier i salmebogen med noder.
(bilag)

15

PUK 1. kv. Kvartalsrapport 2016
Sag: PUK 2016 (1252)

Godkendt

PUK 1. kv. Kvartalsrapport 2016
Til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
16

Budgetbidrag til provstiudvalgets
godkendelse
Sag: PUK budget 2017 (1291)

Godkendt

Budgetbidrag til provstiudvalgets godkendelse
Årsbudget 2017 med følgende 'stempel':
Referat,10-05-2016

Side: 5

Mødepunkt

Beslutning

'Lemvig Provstiudvalg, CVR-nr. 21314641,
Budget2017, Bidrag budget afleveret d. 03-052016 11:27' til provstiudvalgets godkendelse.
17

Ny provst
Sag: Ny provst i Lemvig Provsti (1292)

Provstiudvalget drøftede, hvilke initiativer der kan
/bør tages for at få en god opmærksomhed omkring
det ledige præste-/provsteembede.

Ny provst

Provstiudvalget besluttede at invitere formænd og
næstformænd i pastoratet til en uformel drøftelse
af, om man allerede nu i fællesskab skal gøre noget
for at synliggøre kvaliteterne ved embedet og
egnen.
Fra provstiudvalget deltager Niels Stidsen og Carlo
Hald.

Provstiudvalget drøfter, hvilke initiativer
provstiudvalget bør tage i forbindelse med
provsteskiftet.

Referat,10-05-2016

Side: 6

Orientering
18

Ønsker til inventar sendt til stiftet
Sag: Gudum kirke, sideskibet (815) - Gudum
Sogn

Taget til efterretning

Ønsker til inventar sendt til stiftet
Gudum Menighedsråd har valgt møbler til
kirkecafén i Gudum Kirke.
Ansøgningen om godkendelse er sendt direkte
til stiftet.
(bilag)
19

Projekt kirke café - uforudsete forhold.
Sag: Gudum kirke, sideskibet (815) - Gudum
Sogn

Taget til efterretning

Projekt kirke café - uforudsete forhold.
Gudum Menighedsråd har fremsendt
orientering ang. uforudsete udgifter vedr. gulv
m.m. i forbindelse med indretningen af
minicafé i Gudum Kirke jf. bilag.
Udgifterne vurderer menighedsrådet kan
finansieres med kirkekassens frie midler.

Stiftet ang. omplacering af ligsten m.m.
Henset til Nationalmuseets udtalelse vil
Stiftsøvrigheden ikke kunne tillade, at ligstenen
indsættes i muren.
Stiftet anbefaler istedet at følge
Nationalmuseets forslag om at montere den på
væggen.
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Provstiet har sagt ja til at sponsorere kaffe
m.m.
Sag: Filosofi med konfirmander (1266)

Taget til efterretning

Provstiet har sagt ja til at sponsorere kaffe og
sandwich til workshop
Onsdag d. 18. maj afholdes en workshop for
præster ang. 'filosofi for konfirmander'.
Provstiet har givet tilsagn om at PUK kassen vil
sponsorere kaffe og sandwich til denne
workshop.
21

Lemvig Kommune, vindmøller Grønkær lokalplanforslag nr. 184
Sag: Vindmøller tæt på Flynder og Møborg
Kirker (1049) - Flynder Sogn

Referat,10-05-2016

Taget til efterretning

Side: 7

Orientering

Lemvig Kommune, vindmøller Grønkær lokalplanforslag nr. 184
Lemvig kommune ønsker et møde vedr.
indsigelserne.
Provsten deltager i mødet, som afholdes d. 9.
maj.
(bilag)
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Indkøb af kunst til kontor
Sag: Nyt provstikontor v. Bøvling præstegård
(1039) - Bøvling Sogn

Taget til efterretning

Indkøb af kunst til kontor
Personalekonsulenten har nu valgt et par
billeder til sit kontor.
Prisen for de 2 valgte billeder, sammenlagt med
tidligere indkøbte billeder til de øvrige
kontorer, overskrider ikke den samlede ramme
til dette formål i forbindelse med indretningen
af den nye provstikontorbygning.
Provstiudvalget fastsatte på mødet d.18.08.15
en ramme på 30.000 kr.
(bilag)
23

AFGØRELSE kirkebygning over 100 år Skitseprojekt udvidelse af kirken
Sag: Harboøre Kirke (1215) - Harboøre Sogn

Taget til efterretning

AFGØRELSE kirkebygning over 100 år Skitseprojekt udvidelse af kirken
Stiftsøvrigheden kan ikke godkende det
fremsendte skitseprojekt vedr. udvidelse af
Harboøre Kirke.
Der er indhentet udtalelser fra Den kgl.
bygningsinspektør samt Nationalmuseet.
Disse udtalelser er lagt til grund for Stiftets
afgørelse. Der er lagt særlig vægt på, at ingen af
konsulenterne kan anbefale skitseprojektet i sin
nuværende form, henvist til at tilbygningen
ønskes opført i historiserende formsprog.
Tilbygningen bør opføres i samtidens byggestil.
Stiftet tilføjer, at det er glædeligt at sognet har
en stor og levende menighed i alle aldre, så der
er behov for en udvidelse af kirken.
(bilag)
Referat,10-05-2016
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24

Fredningsnævnets afgørelse
Sag: Hove kirkegård (1007) - Hove Sogn

Taget til efterretning

Fredningsnævnets afgørelse
Efter fredningsnævnets besigtigelse d. 21. marts
2016 har nævnet givet tilladelse til den nye
graverbygning i Hove.
(bilag)
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Flynder Kirke, Lemvig Provsti i Viborg Stift
- AFGØRELSE
Sag: Ombygning af kapel ved Flynder kirke
(1184) - Flynder Sogn

Taget til efterretning

Flynder Kirke, Lemvig Provsti i Viborg Stift AFGØRELSE
Stiftet har godkendt projektet vedr. ombygning
af kapel m.m. ved Flynder kirke med div.
bemærkninger jf. bilag.
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Forsikringsbidraget 17
Sag: Budget 2017 (1269)

Taget til efterretning

Forsikringsbidraget 17
Vi har modtaget udmeldingen af folkekirkens
forsikring vedr. 2017. Forsikringsbidraget
falder med ca. 14% i forhold til 2016.
Der vil i Lemvig provsti blive opkrævet samlet
ca. 28.000 kr. mindre i 2017 end i 2016.
Der er reguleret for ændringen i den foreløbige
udmelding vedr. budget 2017 til kirkekasserne
jf. mail til PU d. 08.04.16.
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Brev vedr. fraflytning af tjenestebolig
Sag: Bøvling-Flynder-Møborg-Nees pastorat,
Knud Erik Nissen (1092) - Bøvling Sogn

Taget til efterretning

Ang. fraflytning af tjenesteboligen
Knud Erik Nissen fraflytter tjenesteboligen pr.
30.06.16.
28

Eventuelt

Referat,10-05-2016

Provstiudvalget er inviteret til indvielse af
Kirkecafé i Gudum Kirke d. 22.05.16 kl. 10.00.
Side: 9

Orientering

Referatet godkendt:
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Onsdag d. 22. juni 2016 kl. 10.00

Referat,10-05-2016

Side: 10

