Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 16. maj 2017. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: ingen
Mødepunkt
1

Årshjul Lemvig Provsti 2017
Sag: Kirkens liv og vækst (1383)

Provsten uddelte biskoppens skrivelse ang.
mobning blandt præster i folkekirken.

Årshjul Lemvig Provsti 2017

- Flere tjenstlige møder indarbejdes på sigt i
årshjulet (ialt 4 årligt)

Opfølgning på Oles og Jettes kursus.
Årshjul - provstiets liv henover et år.
(bilag)
2

Beslutning

Evaluering af Lemvig Provstis Børnekor
2017
Sag: Korsamarbejde i Lemvig provsti (884)
Evaluering af Lemvig Provstis Børnekor 2017
Provstiudvalget drøfter provstikorets fremtid.
(bilag)

Årlig PU studietur indarbejdes i årshjulet (Ultimo
september). I 2017: Tirsdag d. 26. september kl.
16.00.
Studietursudvalg: Jens Bjerg Olesen og Ole
Rasmussen.
Provstiudvalget beslutter at den nuværende ordning
skal fortsætte i 2018.
Flere menighedsråd ser nu større muligheder for at
skabe sammenhæng mellem provstiets børnekor og
egne lokale initiativer.
I forbindelse med budget 2019 bør der tages en
mere permanent beslutning om provstikorets
fremtid. Projektet evalueres i forbindelse med
stillingtagen.

Bilag vedr. projekt
Budget 2018

3

Ansøgning om tilskud til workshop
Sag: Hove-Hygum-Tørring kirkekasse (783) Hove Sogn

Provstiudvalget har ikke hjemmel til at bevilge
midler til dette formål.

Ansøgning om tilskud til workshop

Provstiudvalget har konstateret, at de frie midler i
Hove-Hygum-Tørring kirkekasse kan finansiere
udgiften.

Som bekendt har Kirkeministeriets
Udviklingspulje bevilget et beløb fordelt over 2
år til afholdelse af workshops, kordage og til
opsøgende arbejde på skolerne.
Da der blev søgt midler til børnekoret i
november 2016 var en workshop med
Vokalensembet GLAS under planlægning i et
samarbejde med Houe-Hygum-Tørring
Menighedsråd. For børnekoret var
workshoppen et ønske, og menighedsrådet, som
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Beslutning

gerne ville have en musikgudstjeneste med
børnekoret og GLAS som optakt til indsamling
til Folkekirkens Nødhjælp, stod som garant for
ensemblets honorar.
Det var et ret stort beløb, og på det tidspunkt
vidste ingen, om der ville blive bevilget midler
overhovedet, så på vegne af menighedsrådet
blev Kulturelt Samråd i Lemvig + Nordeafonden søgt om støtte til arrangementet. Da
pengene blev søgt i menighedsrådets navn, blev
der ikke i ansøgningen til Kirkeministeriet
nævnt, at der var søgt penge til den nævnte
workshop.
Nu gik det så godt, at alle ansøgninger blev
besvaret positivt. Derfor var der fra
Netværksgruppens side en forventning om, at
der ville kunne hentes et beløb fra KM’s pulje,
da den netop var søgt med bl.a. det formål at
afholde workshops.
Imidlertid vurderede Styregruppen, at det ikke
er muligt, da det ikke i ansøgningen til KM var
nævnt, at der ville blive søgt midler fra andre
kilder.
Netværksgruppen og Houe-Hygum-Tørring
Menighedsråd ansøger derfor Provstiudvalget
om et tilskud til den nævnte workshop på 5.000
kr.
(bilag m. regnskab m. m. vedlægges)
4

syn, præstebolig Nørre Nissum
Sag: Syn 2017 (1376)

Synsrapporten drøftes med menighedsrådet ved
økonomisamtalen.

syn, præstebolig Nørre Nissum
Synsudskrift vedr. afholdt syn i Nørre Nissum
præstebolig til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)

5

Vedrørende Lemvig kommuneplanforslag
2017-2029
Sag: Lemvig kommuneplanforslag 2017-2029
(1377) - Viborg Stift

Provstiudvalget har ingen bemærkninger til
kommuneplanen.

Vedrørende Lemvig kommuneplanforslag
2017-2029
Forslag til kommuneplan 2017 - 2029, Lemvig
Kommune til provstiudvalgets evt.
bemærkninger / kommentarer.
Stiftsøvrigheden har fremsendt sit svar i sagen.
Stiftsøvigheden kan på nuværende grundlag
Referat,16-05-2017

Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

ikke tage stilling til, om kirkens interesser
bliver berørt/fortsat vil være beskyttet med den
foreslåede kommuneplan, og Stiftsøvrigheden
forbeholder sig derfor retten til eventuelt at
gøre indsigelser ved et senere fremsendt forslag
til kommuneplantillæg og lokalplan.
PU har modtaget materialet pr. mail.

6

Møderække rundt om i provstierne
Sag: Fællesskabsforståelse i Folkekirken set
osm arbejdsplads (1381) - Viborg Stift
Møderække rundt om i provstierne
Viborg Stiftsudvalg for Psykisk Arbejdsmiljø
tilbyder møderække rundt i provstierne om
'Fællesskabsforståelse i Folkekirken set som
arbejdsplads'

Provstiudvalget bakker op om initiativet, og vil
gerne være med.
Skal arrangementet afholdes i Lemvig Provsti,
kunne Gudum sognehus være et fordelagtigt sted
rent geografisk.

Målgruppen er: Menighedsrådsmedlemmer,
medarbejdere, præster og frivillige.
Foredrag og oplægsholdere: Biskop Henrik
Stubkjær og HR udviklingschef Lillian Kusk
Hundahl.
Stiftsudvalget foreslår, at Lemvig, Struer og
Holstebro Provstier går sammen om dette
arrangement torsdag d. 30. november 2017 kl.
19.00-21.00.
Formålet med møderne er:
At give deltagerne inspiration til:
- deres arbejde som arbejdsgiver, præst,
medarbejder
- at fremme det gode psykiske arbejdsmiljø
- fremme af fællesskabsforståelsen på
arbejdspladsen
- forståelse af, at hver medarbejdergruppes
varetagelse af sine kerneopgaver bidrager til
kirkens liv og vækst, og at alle er afhængige af
hinanden.
Provstiudvalget tager stilling til, om det vil tage
imod tilbuddet.
(bilag)

7

PUK 1. kvartalsrapport 2017
Sag: PUK 2017 (1363)

Godkendt

1. kvartalsrapport 2017 vedr. PUK
Referat,16-05-2017

Side: 3

Mødepunkt

Beslutning

Til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
PUK Budget, formål pr. 31.03.17

8

PUK budgetbidrag 2018
Sag: PUK budget 2018 (1384)

Godkendt

PUK budgetbidrag 2018
PUK budgetbidag 2018 med følgende stempel:
'Lemvig Provstiudvalg, CVR-nr. 21314641,
Budget 2018, Bidrag budget afleveret d. 10-052017 10:53' til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
9

Forberedelse økonomisamtaler
Sag: Budget 2018 (1367)

De fremlagte materialer blev gennemgået.

Forberedelse økonomisamtaler
(bilag)
Div. oversigter
Div. oversigter 2
Årsregnskaber 2016
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Notat vedr. fælles sekretariat
Sag: HR-konsulenten (868)

Taget til efterretning.

Notat vedr. fælles sekretariat
Notat 'Retning for Sekretariat for Personale og
Udvikling' til provstiudvalgets orientering.
(bilag)
11

Udvalget for Kirkegårde i Lemvig Provsti
Sag: Normeringer på kirkegårdene (1095)

Taget til efterretning.

Udvalget for Kirkegårde i Lemvig Provsti
Personalekonsulenten orienterer fra seminar d.
25.04.17 for kirkeværgere og gravere,
arrangeret af Udvalget for kirkegårde i Lemvig
Provsti.
12

[Sag:16/4080] - AFGØRELSE kirkebygning
over 100 år - Udskiftning af blytag
Sag: Blytækning af Bøvling Kirke (1191) Bøvling Sogn

Taget til efterretning.

AFGØRELSE kirkebygning over 100 år Udskiftning af blytag
Stiftsøvrigheden har godkendt det fremsendte
forslag til delvis udskiftning af blytaget på
Bøvling kirke.
Det er en forudsætning for godkendelsen, at da
der er tale om tagværker af egetræ fra
middelalderen, udskiftes der så lidt som muligt
af det oprindelige tømmer.
(bilag)
13

AFGØRELSE vedr. kirkegård - nye
mandskabsfaciliteter og materialeplads
Sag: Mandskabsfaciliteter på Thyborøn
kirkegård (1076) - Thyborøn Sogn

Taget til efterretning.

AFGØRELSE vedr. kirkegård - nye
mandskabsfaciliteter og materialeplads
Stiftsøvrigheden har godkendt det indsendte
reviderede projekt under forudsætning af, at der
ikke i forbindelse med projektet foretages
nogen form for jordarbejde, før det er aftalt
med Nationalmuseets kirkearkæologer.
(bilag)
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Lemvig Kommunes forslag til lokalplan
nr.194 samt forslag til kommuneplantillæg
nr. 24 - solcelleanlæg ved Nees
Sag: Lemvig Kommunes forslag til lokalplan
nr.194 samt forslag til kommuneplantillæg nr.
24 - solcelleanlæg ved Nees (1379) - Nees
Sogn

Taget til efterretning.

Lemvig Kommunes forslag til lokalplan nr.194
samt forslag til kommuneplantillæg nr. 24 solcelleanlæg ved Nees
På grund af meget kort svarfrist, har denne sag,
ang. forslag vedrørende udlægning af område
til teknisk anlæg i form at solcelleanlæg ved
Nees, været sendt i høring hos PU pr. mail.
Der var ingen bemærkninger til sagen.
15

Nyt fra distriktsforeningen i Lemvig provsti
Sag: Distriktsforeningen (736)

Taget til efterretning.

Nyt fra distriktsforeningen i Lemvig provsti
Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde
i Distriktsforeningen i Lemvig Provsti.
(bilag)
16

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

Taget til efterretning.

Vejledende lønblad 2017
Det vejledende lønblad gældende pr. april 2017
er sendt ud til alle menighedsråd.
(bilag)
17

Orientering om udkast til forsøgsrammer i
2017
Sag: Kirkeministeriet (735) - Kirkeministeriet

Taget til efterretning.

Orientering om udkast til forsøgsrammer i 2017
Kirkeministeriets orienteringsbrev om udkast til
forsøgsrammer for 2017 og
ansøgningsprocessen for de enkelte
forsøgsrammer.
(bilag)
18

Eventuelt
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Som opfølgning på denne proces har vi inviteret
Claus Pedersen, Lemvig Arkitektkontor til næste
møde d. 20. juni.

Referatet godkendt:
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 20. juni 2017, kl. 10.00
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