Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 20. juni 2017. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: ingen
Mødepunkt
1

Opfølgning Energimærkning
Sag: Energimærkning (1315)
Opfølgning Energimærkning

Beslutning
Claus Pedersen orienterede om de energimærkede
bygninger.
Overordnet er bygningerne i god stand.
Ingen rentable investeringer i energirapporterne her
og nu.

Som opfølgning på energimærkningen af visse
af folkekirkens bygninger i Lemvig Provsti er
det aftalt med Claus Pedersen fra Lemvig
Arkitektkontor, - som har lavet
energimærkningerne, at han kommer på mødet
og orienterer provstiudvalget om de
energimærkede bygninger.
2

Præsters trivsel
Sag: Kirkens liv og vækst (1383)

Provstiudvalget havde en god drøftelse om dette
emne.

Præsters trivsel
Hvordan kan vi i Provstiudvalget arbejde for, at
præsterne trives i jobbet?
3

Ansøgning i forbindelse med Kirkehøjskole
Sag: Kirkehøjskolen (874)

Provstiudvalget bevilger undtagelelsesvist det
ansøgte pga. Reformationsjubilæet.

Ansøgning i forbindelse med Kirkehøjskole
Udvalget for Lemvig Provstis Kirkehøjskole vil
gerne ansøge provstiudvalget om at betale en af
aftenerne i den kommende sæson 2017-2018.
Man ansøger provstiudvalget om at betale et
foredrag ved højskolelærer, cand.theol.
Christian Hjortkjær, der skal holde et foredrag
om "Luther og det udmattede selv - om det
overbebyrdede individ".
Honorar til foredragsholder og kørsel: 4.818,96
kr.
(bilag)
4

Brev fra biskop Henrik Stubkjær vedr.
kommunikation
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Provstiudvalget er af den opfattelse, at bidraget til
kommunikation på stiftsniveau bør ligge i det
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Mødepunkt

Beslutning

Sag: Fjernsynsarbejde i Stiftet (1394) - Viborg
Stift

bindende stiftsbidrag, og at procentsatsen
fremadrettet justeres, hvis der er behov for det.

Brev fra biskop Henrik Stubkjær vedr.
kommunikation

Da det bindende stiftsbidrag er fastsat for 2018
bevilger provstiudvalget beløbet i 2018. Dog er
provstiudvalget usikker på, om provstiernes bidrag
til kommunikation på stiftsniveau kræver en
samarbejdsaftale.

I forbindelse med arbejdet med kommunikation
i stiftet er biskoppen blevet opmærksom på, at
der er kommunikationsopgaver i stiftet, der
ikke p.t. løftes på den måde, biskoppen, set fra
hans perspektiv, finder bedst.
Biskoppen skriver, at han i sin bestræbelse på at
være en synlig og nærværende biskop, som er
tilgængelig for pressen, savner en
grundlæggende kommunikation og muligheder
for sparring.
En af måderne på at få mulighed herfor kunne
være, hvis udgifterne til fjernsynsarbejdet i
stiftet bliver flyttet fra det bindende stiftsbidrag
ud i provstiudvalgene.
Fjernsynsarbejdet er bygget op i samarbejde
med Aalborg Stift og FKTV, og kører i 2 år,
således at der er udløb med udgangen af 2019.
Biskoppens henvendelse drejer sig derfor om,
om provstiudvalgene vil være indstillet på i
2018 og 2019 at løfte det beløb, der bruges på
fjernsynsarbejdet sammen med Aalborg Stift og
FKTV, således at biskoppen på stiftsniveau kan
få mulighed for at anvende de hertil afsatte
beløb anderledes og tage mere overordnede
tiltag.
Det drejer sig om et beløb på ialt 250.000 kr.
pr. år for de 2 år, hvilket svarer til 22.272,27 kr.
pr. år pr. provstiudvalg.
For dette beløb produceres 'Præstens værksted'
og 'Vorherre Bevares'.
(bilag)
5

Ansøgning vedr. gelænder i Nørre Nissum
kirke
Sag: Gelænder i Nørre Nissum kirke (1392) Nørre Nissum Sogn

Provstiudvalget anbefaler i Stiftet, at Nørre Nissum
Menighedsråd får tilladelse til opsætning af
gelænder jf. ansøgningen.

Ansøgning vedr. gelænder i Nørre Nissum
kirke
Nørre Nissum Menighedsråd ansøger om
tilladelse til at sætte et gelænder op på muren i
venstre side af trappen op til alteret.
Der er allerede et gelænder i højre side, og man
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Beslutning

ønsker at sætte et tilsvarende op i venstre side.
Menighedsrådet har fremsendt billede af det
gelænder, som allerede er opsat.
Der er indhentet et tilbud på et nyt gelænder:
2.250 kr. incl. moms
Prisen er uden malerarbejde.
(bilag)
Billeder Nr. Nissum kirke, Gelænder
Prisen
Billeder

6

Evaluering økonomisamtaler
Sag: Budget 2018 (1367)

Økonomisamtalerne var en god oplevelse, som
provstiudvalget besluttede, at man vil gentage i
kommende år.

Notater / referat fra økonomisamtalerne.

Kommentarer / spørgsmål fra menighedsrådene til
opfølgning:

Provsitudvalget evaluerer økonomisamtalerne!
Herunder:
Kommentarer / spørgsmål fra menighedsrådene
til opfølgning.

Dybe-Ramme Menighedsråd spurgte ind til midler i
stiftet til evt. digeprojekt:
Provstiudvalget skal på studietur, hvor det bla. er
planlagt, at man vil besøge Dybe kirkegård. Vi
holder samtalen i gang mht. anvendelsen af
menighedsrådets midler i stiftet.

Regnskabskontor - konklusion.
Valg til Provstiudvalg og Stiftsråd.
(bilag)

Lemvig-Heldum bad provstiudvalget tage stilling
til nogle forhold.
Menighedsrådet har pga. provstiudvalgets fortsatte
udmelding af en 0-løsning i forbindelse med budget
2018 oplyst, at man i Lemvig-Heldum begynder at
få et problem på lønbudgettet.

bilag
PU godkender, at man bruger den oplyste ’reserve’
på ca. 80.000 kr. – i forbindelse med ansættelse af
ny organist – til fordeling på bilag 4.
Bagatelgrænsen for udbetaling af 5% midler:
Provstiudvalget besluttede, at bagatelgrænsen
ændres fra at være 1% af driftsrammebevillingen til
fremadrettet at være enten 1% af
driftsrammebevillingen eller 25.000 kr.
Mht. momsrefusion i forbindelse med byggeriet på
Svirrebommen: Provstiudvalget anbefaler, at
beløbet indbetales til nedbringelse af det bevilgede
stiftsmiddellån.
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Beslutning
ikke selv kan klare udgiften. Provstiudvalget
vurderer, det er en uforudset udgift, som vi ikke
kunne tage højde for i forbindelse med
budgetlægningen.
Regnskabskontor - konklusion:
Carlo Hald og personalekonsulenten arbejder
videre med sagen.
Valg til provstiudvalg og stiftsråd:
Provsten vil spørge Christian Futtrup, om han til
det orienterende møde d. 22. august 2017, vil
fortælle om arbejdet i stiftsrådet.
Niels Stidsen har lovet at fortælle om
provstiudvalgets arbejde.
Når bekendtgørelsen kommer, skriver vi ud til
menighedsrådene.

7

Syn Hove præstebolig og Tørring kirke og
kirkegård
Sag: Syn 2017 (1376)

Godkendes under forudsætning af, at der kan
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
udgifterne.

Synsudskrift vedr. afholdt syn i præsteboligen i
Hove samt i Tørring kirke og kirkegård til
provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
Syn Hove præstebolig og Tørring kirkel

8

Syn, Engbjerg kirke og kirkegård
Sag: Syn 2017 (1376)

Godkendes under forudsætning af, at der kan
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
udgifterne.

Syn, Engbjerg kirke og kirkegård
Synsudskrift vedr. afholdt syn i Engbjerg kirke
og kirkegård til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
9

Syn, Nørlem kirke
Sag: Syn 2017 (1376)

Godkendes under forudsætning af, at der kan
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
udgifterne.

Synsudskrift vedr. afholdt syn i Nørlem kirke
og kirkegård, præsteboligen samt sognegården
til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
Syn, Nørlem kirke
Syn Præstebolig, Nørlem
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Syn, Nørlem sognegård

10

Syn, Nørre Nissum Kirke
Sag: Syn 2017 (1376)

Godkendes under forudsætning af, at der kan
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
udgifterne.

Synsudskrift vedr. afholdt syn i Nørre Nissum
kirke og kirkegård samt i præsteboligen til
provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
Syn, Nørre Nissum Kirke
Synsrapport Nørre Nissum præstebolig

11

Syn, Thyborøn kirke, kirkegård og
præstebolig
Sag: Syn 2017 (1376)

Godkendes under forudsætning af, at der kan
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
udgifterne.

Synsudskrift vedr. afholdt syn i Thyborøn kirke
og kirkegård samt i præsteboligen til
provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
Syn, Thyborøn kirke, kirkegård og præstebolig

12

Syn, Fabjerg kirke og kirkegård
Sag: Provstesyn 2017 (1361)

Godkendes under forudsætning af, at der kan
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
udgifterne.

Synsudskrift vedr. afholdt syn i Fabjerg kirke
og kirkegård til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
Syn, Fabjerg kirke og kirkegård

13

Syn, Hove kirke og kirkegård
Sag: Syn 2017 (1376)

Godkendes under forudsætning af, at der kan
skabes økonomisk dækning for afholdelse af
udgifterne.

Synsudskrift vedr. afholdt syn i Hove kirke og
kirkegård til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
Syn, Hove kirke og kirkegård
Hove
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Tilrettet vedtægt, sekretærbistand
Sag: Provstisekretæren (818)

Beslutning
Provstiudvalget anbefaler vedtægten godkendt.

Samarbejdsaftale mellem Lemvig
Provstiudvalg og Bøvling Menighedsråd
Vedtægt for samarbejde om sekretærbistand til
præsterne ved Bøvling-Flynder-Møborg-Nees
Pastorat til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
15

Personalekonsulenten orienterer om sit
arbejde

16

Lukket punkt
På lukket dagsorden
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Orientering
17

HR-konsulent - samarbejde
Sag: HR-konsulenten (868)

Taget til efterretning.

HR-konsulent - samarbejde
Holstebro Provstiudvalg har godkendt modellen
for HR-konsulent samarbejde, sådan som det er
fremlagt i notatet om retning for sekretariat for
personale og udvikling.
Holstebro provstiudvalg vil fremlægge
modellen til godkendelse på budgetsamrådet.
(bilag)
18

Indbydelse til konference for
provstiudvalgsmedlemmer
Sag: Konference for
provstiudvalgsmedlemmer (1395)

Taget til efterretning.

Indbydelse til konference for
provstiudvalgsmedlemmer
Landsforeningen af Menighedsråd indbyder til
konference for provstiudvalgsmedlemmer
lørdag d.30. september 2017 kl. 10.30 - 15.00 i
Fredericia.
(bilag)
19

Møde ang. orientering om forsøgslovgivning
Sag: Roadshow forsøgslovgivningen (1396) Kirkeministeriet

Mødet afholdes i Houlkær kirke d. 16. august kl.
19-21.

Møde ang. orientering om forsøgslovgivning
Kirkeministeriet rejser rundt i stifterne for at
orientere menighedsrådene om mulighederne i
forsøgslovgivningen.
Vi har endnu ikke fået nogen dato for mødet i
Viborg Stift, men dato og invitation skulle
komme inden længe.

20

Orienterende møde ang. valg til PU og
Stiftsråd
Sag: Valg til PU og stiftsråd i 2017 (1388)

Taget til efterretning.

Orienterende møde ang. valg til PU og Stiftsråd
Ebbe Sørensen, Harboøre, har lovet at være
dirigent ved det orienterende møde ang. valg af
Referat,20-06-2017
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medlemmer til provsitudvalg og stiftsråd, som
afholdes i Tangsø Centeret d. 22. august 2017
kl. 19.30.
21

Referat fra evalueringsmøde vedr. provstiets
stand på dyrskuet.
Sag: Kirken på dyrskue (1274) - Lemvig Sogn

Taget til efterretning.

Vedr. provstiets stand på dyrskuet.
Referat fra evalueringsmøde.
(bilag)

22

Spørgeskema ang. kirkegårdsdiger
Sag: Kortlægning af diger (1390)

Taget til efterretning.

Spørgeskema ang. kirkegårdsdiger
Der er nedsat et udvalget på tværs af provstier i
stiftet, der arbejder på at undersøge, hvorvidt
vedligeholdelse, reparation eller omsætning af
kirkegårdsdiger kan gøres på en for
menighedsrådene enklere og nemmere måde og
samtidig en undersøgelse af, om det kan gøres
billigere.
Udvalget har udarbejdet et spørgeskema, som
man har bedt provstierne videresende til alle
menighedsråd.
Skemaet er derfor udsendt herfra med en
anbefaling fra provsten om at menighedsrådene
bakker op dette initiativ, og menighedsrådene
er bedt om at besvare og returnere
spørgeskemaet til provstikontoret senest d. 1.
september 2017.
(bilag)
23

Ang. møde d. 30.11.17
Sag: Fællesskabsforståelse i Folkekirken set
som arbejdsplads (1381) - Viborg Stift

Taget til efterretning.

Ang. møde d. 30.11.17
På sidste provstiudvalgsmøde besluttede
provstiudvalget, at man gerne vil bakke op om
initiativet om afholdelse af et møde ang.
'Fællesskabsforståelse i Folkekirken set som
arbejdsplads'
Vi har efterfølgende - iflg. aftale med
provstikontorerne i Holstebro og Struer Referat,20-06-2017
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booket Gudum sognehus til arrangementet, og
vi har meddelt Stiftsudvalget, at vi gerne vil
være med.
Stiftsudvalget for Psykisk Arbejdsmiljø
udarbejder herefter en indbydelse, som
provstierne skal videreformidle til
menighedsrådene, når den kommer.

24

Kirkekassernes kvartalsrapporter vedr. 1.
kv. 2017
Sag: 2017 Kvartalsrapporter, kirkekasserne
(1375)

Taget til efterretning.

Kirkekassernes kvartalsrapporter vedr. 1. kv.
2017
Vi har modtaget samtlige kirkekassers
kvartalsrapporter vedr. 1. kv. 2017.
Kvartalsrapporterne kan ses på sag nr. 1375.

25

Tilskud fra ministeriet
Sag: Ferring kirke, indvendig restaurering
(812) - Ferring Sogn

Taget til efterretning.

Tilskud fra ministeriet
Kirkeministeriet har meddelt, at der i anledning
af den af menighedsrådet indsendte ansøgning
af 13. oktober 2011 om ydelse af statstilskud til
istandsættelse af Ferring kirke, er bevilget
1.188.031 kr. til istandsættelsen.
Det bevilgede beløb på 1.188.031,00 kr. vil
Kirkeministeriets bogholderi udbetale ultimo
juni 2017 til stiftsøvrigheden i Viborg stift, og
beløbet skal benyttes som ekstra ordinært
afdrag på lånet i stiftsmidlerne.
(bilag)
26

Eventuelt
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Referatet godkendt:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 15. august 2017 kl. 10.00
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