Referat
Lemvig Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde d. 16.08.2018 d. 16-08-2018, 14:00,
Deltagere: Bettina Reese Tonnesen, Niels Nørskov Stidsen, Kaj Gøtzsche, Ebbe Ravn Sørensen,
Jens-Kristian Svenstrup Byskov, Jens Bjerg Olesen, Grete Bækgaard Thomsen, Ole Rasmussen
Kommentarer:
Kommende møder:
Budgetsamråd: Torsdag d. 6. september 2018 kl. 19.30
Provstiudvalgsmøde/budgetmøde: Onsdag d. 12. september 2018 kl. 14.00

1 - Kirkens liv og vækst
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Hvad fortæller du, når folk spørger: Hvad kendetegner kirkelivet i Lemvig Provsti... ? ...Og hvad ville du
gerne kunne sige?
Referat:
Drøftet

2 - Bøvling Valgmenighed ansøger om tilladelse til igangsætning
Behandlede sager:
Bøvling Valgmenighedskirke - Alterbilledet (2018 - 16214)
Bilag: BøvlingValgmenighed.18, Bøvling Valgmenighedsråds Mariakirke, Dokument1, VS
Ansøgning
Beskrivelse:
Bøvling Valgmenighed har, på baggrund af Nationalmuseets besigtigelsesrapport, indhentet tilbud på
konservering og restaurering af altertavle og alterbord i Mariekirken i Bøvling.
Valgmenigheden anmoder om tilladelse til at sætte restaureringen i gang.
Referat:
Provstiudvalget anbefaler projektet godkendt i Stiftet.

3 - Fra Bøvling Menighedsråd, ansøgning om indretning af café i Bøvling kirke
Behandlede sager:
Bøvling kirke - indretning af Café (2018 - 20481)
Bilag: beskrivelse + budget, indretning af kafe
Beskrivelse:
Bøvling Menighedsråd er i gang med undersøgelser omkring indretning af et cafémiljø i Bøvling kirke.

Arkitektfirmaet Vilsbøll og Poulsen har udarbejdet en beskrivelse af projektet, herunder overslagspris.
Cafémiljøet indrettes i nederste del af kirken ved tårnrummet.
Der fjernes 5 stolestader i hver side.
Bagerste stolestade bibeholdes i indv. hjørne, hvor der monteres stolestader i facadevæggen.
Der monteres ligeledes stolestader med gavl mod den sidste blivende stolestade.
Eksisterende stolestader, der demonteres, genanvendes/tilpasses rundt langs caféens begrænsninger.
Paneler repareres i nødv. omfang i princip som eksisterende.
Stolestader og paneler males i farve og kvalitet som eksisterende inventar.
I gangareal lægges plankegulv som eksisterende.
Der monteres café-borde ca. 60 x 60 cm. på stålsøjle monteret i gulvbøsning. Borde og ben males i farve,
rød som paneler, og behandles efterfølgende med klar lak.
Borde/ben udføres til demontering, således der lejlighedsvis kan opstilles med stole i området.
I tårnrum monteres 1 stk. af eksisterende stolestade tilpasset med en ny endegavl.
I et af eksisterende skabe i tårnrum placeres kaffemaskine, service m.m. - Der etableres ikke vand eller
afløb.
Overslagspris incl. moms: 311.250 kr.
Menighedsrådet oplyser, at projektet tænkes finansieret ved egne midler i form af modtaget arv: 280.755
kr. samt ved frigivelse af 'Andet indlån med rente' stående i stiftet: 68.966 kr.
Bøvling Menighedsråd håber på provstiudvalgets velvillige behandling.
Referat:
Provstiudvalget anbefaler projektet godkendt i Stiftet, ligesom det anbefaler, at indestående midler i stiftet
- andet indlån med rente - tilhørende Bøvling sogn, frigives til formålet.
Provstiudvalget noterer sig, at projektet finansieres ved egne midler i form af arv, samt midler indestående i
stiftet.
(Provsten er inhabil)

4 - Ansøgning om anvendelse af frie midler til omfugning af Bøvling præstebolig i 2018
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Bøvling MR ansøger provstiudvalget om tilladelse til at starte arbejdet med omfugningen af præsteboligen,
samt udskiftningen af de forvitrede sten, især på nordsiden, snarest muligt, idet man frygter, at vintervejret
kan forvolde yderligere nedbrud.
Arbejdet vil i henhold til tidligere tilbud på omfugningen koste: 150.000 kr. og man skønner, at udskiftning
af forvitrede sten vil koste: ca. 25.000 kr.
Menighedsrådet søger om tilladelse til at bruge af kirkekassens frie midler, og oplyser samtidig, at beløbet i
tilfælde af godkendelse, kan trækkes ud af budgetønsker for 2019.
Referat:

Ansøgningen godkendes.
(Provsten er inhabil)

5 - Ansøgning om 5 % midler
Behandlede sager:
Hove-Hygum-Tørring kirkekasse - 2018 (2018 - 20364)
Bilag: Ansøgning om 5 % midler
Beskrivelse:
Hove-Hygum-Tørring kirkekasse ansøger provstiudvalget om 5% midler eller lån i 5% midlerne til dækning af
udgifter til hhv. konsulent vedr. kirkegårdsplan til Hove: ca. 70.000 kr., samt manglende indtægt i
forbindelse med ny forpagtningsaftale vedr. jordleje for 2018-2022: 44.945 kr. pr. år.
Menighedsrådet forklarer ansøgningen med, at man havde kalkuleret med nogle af de frie midler, som
provstiudvalget valgte at reducere i budgettet for 2018, til finansiering af konsulentudgifterne.
Menighedsrådet oplyser, at man var i gang med projektet.
Mht. forpagtningsaftalen er der ikke taget højde for den manglende indtægt i budget 2018, da
forpagtningsaftalen først er behandlet i efteråret 2017 efter, at budgettet var på plads.
Referat:
Hove-Hygum-Tørring Menighedsråd bevilges et likviditetslån i 5% midlerne på 115.000 kr.
Menighedsrådet bevilges et tilsvarende beløb til tilbagebetaling i budget 2019.

6 - Turistbrochuren
Behandlede sager:
Turistbrochuren - Lemvig Provsti (2018 - 10668)
Bilag: Turistfolder_enkeltsidet_2018
Beskrivelse:
Drøftelse af turistbrochuren vedr. sommerens gudstjenester og koncerter i Lemvig Provsti.
- Skal der tænkes nyt??
Referat:
Emnet drøftes på budgetsamrådet, hvorefter der kan nedsættes et arbejdsudvalg.

7 - Fra Lomborg-Rom MR ang. ansøgning om fjernvarme
Behandlede sager:
Ansøgning - Lomborg-Rom MR - Fjernvarme i Lomborg (2018 - 21974)
Bilag: Fjernvarme 2018, Ansøgning fjernvarme, overslag 1005 lomborg præstegaard fjernvarme m.m.
Beskrivelse:
Lomborg-Rom Menighedsråd ansøger om mulighed for at etablere fjernvarme i Lomborg kirke og
velfærdsbygning samt i Lomborg Præstegård.
Menighedsrådet står i forvejen overfor, at skulle have udskiftet olietanken ved præstegården indenfor en

kort tidshorisont.
Der er indhentet enhedspriser for tilslutning til fjernvarme hos Lemvig Varmeværk.
Samlet pris for tilslutning udgør iflg. opgørelse: 184.750 kr.
Hertil kommer VVS udgifter.
Da der skulle gives bindende tilsagn senest d. 13. august 2018, og vi ikke kunne nå at få det med på et
provstiudvalgsmøde, har sagen været sendt 'i høring' hos provstiudvalget.
Der har været positive tilbagemeldinger fra provstiudvalget, og vi har på baggrund heraf meddelt
menighedsrådet, at de gerne må give tilsagn om at være med.
Provstiudvalget drøfter sagen.
Referat:
Provstiudvalget godkender, der arbejdes videre med sagen, og bevilger midler til formålet i budget 2019:
184.750 + moms: 231.000 kr.

8 - REFERAT fra evalueringsmøde om provsti-stand på dyrskue
Behandlede sager:
Lemvig Provsti på dyrskue - 2018 (2018 - 8513)
Bilag: Møde 3 Evaluering af Lemvig Provsti på Lemvig Marked og Dyrskue 2018 - REFERAT
Beskrivelse:
Der har været afholdt evalueringsmøde ang. provstiets deltagelse ved Lemvig Marked og Dyrskue 2018.
Det blev på mødet besluttet, at provstiet deltager med en stand igen i 2019, dog med overvejelse om en
reduceret stand, da der er tidsmæssig sammenfald med Himmelske Dage i Herning.
Hidtil har udgiften til finansiering af standen været tildelt Lemvig-Heldum kirkekasse. Da det er en
enkeltstående bevilling hvert år, tages stilling til bevilling fra år til år.
I budgettet for 2018 blev der afsat 15.000 kr. til formålet i Lemvig-Heldum kirkekasses budget.
Referat:
Der har været et mindre forbrug de sidste 2 år, hvorfor der tilføres Lemvig-Heldum kirkekasse 6.000 kr. til
formålet i budget 2019.

9 - Fra Kirkehøjskoleudvalget, ansøgning om betaling af foredrag
Behandlede sager:
Lemvig Provstis Kirkehøjskole - 2018 (2018 - 23503)
Bilag: Ansøgning Lemvig Provsti 2018-19, Ansøgning fra Kirkehøjskolen
Beskrivelse:
Udvalget for Lemvig Provstis Kirkehøjskole ansøger provstiudvalget om at betale en af aftenerne i den
kommende sæson 2018-2019, hvor temaet er "Sorg og Glæde".
Den aften, man ansøger om penge til, er et foredrag ved psykolog Cathrine Kingo, der er inviteret til at
holde et foredrag under titlen "Endnu i dag - tilværelsen mellem lidelse og håb".
Honorar til foredragsholder samt kørsel: 4.818,96.

Referat:
Godkendt.
Der afsættes midler til formålet i PUK kassens budget 2019.

10 - Status vedr. provstikor
Behandlede sager:
Korsamarbejde i Lemvig Provsti - 2018 (2018 - 13695)
Bilag: Referat af møde i Provstikorets følgegruppe 2.08.18 (002), Referat af møde med Mads
Bille_0001, Lemvig provstis børnekor, historien
Beskrivelse:
I forlængelse af sidste provstiudvalgsmøde, hvor provstiudvalget besluttede at anbefale, at følgegruppen
vedr. korsamarbejdet udvides med repræsentanter fra Lemvig, har provsten rettet henvendelse til LemvigHeldum MR.
Menighedsrådet har meldt tilbage, at man gerne deltager, og at man repræsenterer sig ved Kaj Gøtzsche og
Harald Schrøder.
Der har været afholdt møde i følgegruppen d. 02.08.18.

Referat:
Korlederen har opsagt sin stilling og stopper med udgangen af august. Derfor vil provstiudvalget bede
følgegruppen om at forholde sig til situationen på deres møde d. 29. august.

11 - 2. kvartalsrapport 2018, PUK
Behandlede sager:
PUK - Lemvig Provsti - 2018 (2018 - 8319)
Bilag: Budget, formål 30.06.2018, 2. kv. 2018, PUK
Beskrivelse:
Til provstiudvalgets godkendelse.
Referat:
Godkendt

12 - PUK budgettet vedr. 2019
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Provstiudvalget har siden godkendelsen af budgetbidraget besluttet at:
Der afsættes 43.750 kr. til fortsættelse af forandringsprocessen i forhold til teologiens døgn samt øvrige
præstemøder med teologisk indhold.
Beslutter PU under pkt. 9, at finansiere en aften i næste sæson for Provstiets kirkehøjskole, afsættes

yderligere 4.820 kr. til dette formål.
Herudover drøfter PU, om der er andre ændringer / tilføjelser til PUK budgettet siden budgetbidraget.
Referat:
Taget til efterretning.

13 - Menighedsrådenes budgetbidrag 2019
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Lemvig Kommune har oplyst, at provenuet af det statsgaranterede udskivningsgrundlag for 2019 ved
en kirkeskatteprocent på 1,27 bliver: 36.186.948 kr.
Kirkeministeriet har oplyst, at:
Landskirkeskatten er: 4.251.434 kr.
Udligningstilskuddet udgør: 4.457.000 kr.
På baggrund heraf udmeldes drifts- og anlægsrammebevilling til kirkekasserne vedr. budget 2019.
(Budgetmaterialet er tidligere udsendt)
Referat:
Provstiudvalget fordelte de forventede kirkelige ligningsmidler for 2019 og udmelder drifts- og
anlægsramme bevillingerne til kirkekasserne.

14 - 1. kvartalsrapporter 2018
Behandlede sager:
Kvartalsrapporter - Lemvig provstis menighedsråd - 2018 (2018 - 11929)
Bilag: Ferring kirke, kvartalsrapport 31.3.2018, Vandborg kirke, kvartalsrapport 31.3.2018, Fabjerg
kirke, kvartalsrapport 31.3.2018, Dybe-Ramme kirker, kvartalsrapport 31.3.2018
Beskrivelse:
Vi har modtaget de resterende kvartalsrapporter fra menighedsrådene vedr. 1. kvartal 2018.
Referat:
Taget til efterretning.

15 - Indbydelse til møde for kontaktpersoner d. 23. august kl. 17.00
Behandlede sager:
ERFA møde - kontaktpersoner - Lemvig Provsti 2018 (2018 - 20205)
Bilag: Kontaktpersons-ERFA-møde
Beskrivelse:
Der er sendt indbydelse ud til erfa-møde for kontaktpersoner d. 23. august kl. 17.00.
Endelig køreplan for mødet, - hvem gør hvad?
Referat:

Køreplan for mødet blev udarbejdet.

16 - Formandsmøde d. 23. august 2018
Behandlede sager:
Formandsmøder - 2018 - Lemvig Provsti (2018 - 20204)
Bilag: Formandsmøde
Beskrivelse:
Der er sendt indbydelse ud til formandsmøde d. 23. august kl. 19.00.
Referat:
Taget til efterretning.

17 - Fra stiftet, til mr og pu med accept af frigivelse af egne midler (Ramme Sogn) - ORIENTERING
Behandlede sager:
Dybe-Ramme Menighedsråd - ang. frigivelse af midler i stiftet (2018 - 16485)
Bilag: Accept af frigivelse af egne midler
Beskrivelse:
Viborg Stift har, på baggrund af provstiudvalgets anbefaling, frigivet midler tilhørende Ramme sogn til
dækning af omkostninger til ny flisebelægning på stien fra kirken til velfærdshuset.
Referat:
Taget til efterretning.

18 - Til Møborg-Nees Menighedsråd vedr. arkitektens udtalelse om kuldebroer i
præsteboligen - ORIENTERING
Behandlede sager:
Møborg præstbolig - ekstraordinært syn - 2018 (2018 - 10626)
Bilag: VS M.h.t. Møborg Præstebolig
Beskrivelse:
Vedr. pkt. 15 på dagsordenen ved mødet d. 20. juni 2018, har Niels Chr. Andersen sendt en kort redegørelse
ang. kuldebroer i Møborg præstebolig.
Referat:
Taget til efterretning.

19 - Vejledende lønblad - ORIENTERING
Behandlede sager:
Vejledende lønblad - 1.april 2018 (2018 - 20356)
Bilag: Vejledende lønblad pr. 1. april 2018
Beskrivelse:
Det vejledende lønblad, der er gældende fra 1. april 2018, er sendt ud til provstiets menighedsråd.
Referat:

Taget til efterretning.

20 - Ny jurist i Viborg stift - ORIENTERING
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Stiftet har ansat en ny jurist - Katrine Andreasen.
Katrine starter den 15. august og kommer fra en chefkonsulentstilling i Nævnenes Hus.

Referat:
Taget til efterretning.

21 - Ipad til provstiudvalgsmedlem - ORIENTERING
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Provstiudvalgsmedlemmerne har mulighed for at få en provsti-finansieret Ipad til brug i forbindelse med
provstiudvalgsarbejdet.
Der er netop indkøbt en Ipad til provstiudvalgsmedlem Ebbe Sørensen, som først nu har ønsket den. Pris på
Ipad: 3.150 kr.
Referat:
Taget til efterretning.

22 - Bærbar PC til provstisekretæren - ORIENTERING
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Der er indkøbt bærbar PC hos Folkekirkens it til provstisekretæren.
PC'en skal bruges i forbindelse med møder, kurser og giver sekretæren mulighed for at kunne arbejde
hjemmefra.... og som aflastning fra at skulle låne provstens bærbare PC.
Pris på PC incl. softwarepakke: 11.209 kr.
Referat:
Taget til efterretning.

23 - OK til igangsætning vedr. renovering af P-plads ved kirken - ORIENTERING
Behandlede sager:

Renovering af P-plads - Bøvling kirke (2018 - 20199)
Bilag: Renovering af P-plads ved kirken
Beskrivelse:
Provsten har på provstiudvalgets vegne sagt OK til igangsætning vedr. renovering af P-plads ved Bøvling
kirke.
Projektet finansieres af Bøvling kirkekasses frie midler.
Referat:
Taget til efterretning.

24 - Referat fra fælles Inspirationsdag, den 25. april 2018 mellem Provstiudvalg og Stiftsråd
Behandlede sager:
Invitation - Fælles Visions- og inspirationsdag d. 25. april - Viborg Stift (2018 - 10699)
Bilag: Aktdokument, Referat fra fælles Inspirationsdag - Visionsdag - Viborg Stiftsråd - 25. april 2018
Beskrivelse:
I 2019 afholdes inspirationsdagen i Harboøre, og datoen er aftalt til tirsdag d. 30. april 2019 kl. 16.00 20.00.
Referat:
Taget til efterretning.

25 - Afsluttet projekt i forbindelse med tilsagn om midler fra Den folkekirkelige
udviklingsfond - ORIENTERING
Behandlede sager:
Korsamarbejde i Lemvig Provsti - 2018 (2018 - 13695)
Bilag: Afsluttet projekt i forbindelse med tilsagn om midler fra Den folkekirkelige udviklingsfond,
Ledelseserklæring_0001, 2018 Lemvig Provsti Slutrapportering m.h.t. midler fra Den
Folkekirkelige Udviklingsfond-1 OR, Udbetalingsbrev til Lemvig Provsti vedr. projekt Udvikling af
Lemvig Provstis Børnekor
Beskrivelse:
Projektet 'Udvikling af Lemvig Provstis Børnekor - Et samarbejdsprojekt, der kan være til inspiration for
andre provstier og stifter i folkekirken' med tilsagn om støtte fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2017, er
afsluttet med udgangen af juni måned.
I den forbindelse er indsendt slutrapportering, herunder regnskab, til Kirkeministeriet.
Projektudgifterne beløb sig til ialt: 112.337,12 kr., og Kirkeministeriet har d. 7. august meddelt, at beløbet vil
bliver overført til Lemvig Provstis konto.
Referat:
Taget til efterretning.

26 - Fra Fabjerg MR: Ny vedtægt med rettelse vedr. §28
Behandlede sager:
Kirkegårdsvedtægt - Fabjerg kirkegård - 2018 (2018 - 16456)

Bilag: Intet emne, Vedtægt for kirkegård 2018 med rettelse.
Beskrivelse:
Provstiudvalget godkendte kirkegårdsvedtægten for Fabjerg kirkegård på provstiudvalgsmødet d. 20. juni.
Fabjerg MR er efterfølgende blevet opmærksom på en fejl i kirkegårdsvedtægtens §28. Her har man i
afsnittet vedr. afd. D, om mulighed for nedsættelse af urner og kister i plæne byttet rundt på række 1 og
række 2.
Dette er nu rettet.

Referat:
Taget til efterretning.

27 - Eventuelt
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
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