Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 28. marts 2017. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: ingen
Mødepunkt
1

Beslutning

Ferring Kirke. Februar 2017. Ansøgning til
provstiudvalget vedr. automatisk
klokkeringning.
Sag: Automatisk ringeanlæg i Ferring kirke
(982) - Ferring Sogn

Provstiudvalget vil gerne støtte op om afslutningen
af dette projekt og godkender ansøgningen om
tilladelse
til at overføre de 170.000 kr. fra driftsrammen til
anlægsrammen.

I forbindelse med finansieringen af ny klokke
og ringeanlæg i Ferring kirke, ansøger
menighedsrådet om tilladelse til at overflytte
170.000 kr. - overskud på driftsrammen i 2016 til anlægsrammen.

Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet
fortsat søger fonde til formålet.

Ferring menighedsråd kommer til mødet og
orienterer om sagen.
(bilag)
Ferring Kirke. Februar 2017. Ansøgning til
provstiudvalget vedr. automatisk
klokkeringning.

2

Thyborøn menighedsråd ansøger om
godkendelse af projekt
Sag: Mandskabsfaciliteter på Thyborøn
kirkegård (1076) - Thyborøn Sogn

Provstiudvalget anbefaler projektet godkendt i
Stiftsøvrigheden.

Thyborøn menighedsråd ansøger om
godkendelse af projekt
Thyborøn Menighedsråd har behandlet
projektet vedr. mandskabsfaciliteter mv. på
deres menighedsrådsmøde d. 21. marts.
Menighedsrådet ansøger provstiudvalget om
godkendelse af detailprojektet.
Overslagspris på projektet er: 4.354.375 kr.
incl. moms
Provstiudvalget besluttede på møde d. 10.05.16
at finansiere projektet med et 15 årigt
stiftsmiddellån.
I forbindelse med budget 2017 bevilgede PU
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Mødepunkt

Beslutning

Thyborøn kirkekasse 1.050.000 kr. på
anlægsrammen til formålet. Denne bevilling
reducerer stiftsmiddellånets størrelse.
(bilag)
Projektmateriale
Overslag

3

Ansøgning om overførsel fra drift til anlæg
Sag: Lemvig-Heldum kirkekasse (861) Lemvig Sogn

Godkendt

Ansøgning om overførsel fra drift til anlæg
Lemvig-Heldum Menighedsråd har fremsendt
endeligt regnskab for køb og indretning af
Svirrebom 4 og ventilation m.v. i Torvet 10.
I forbindelse med finansiering / regnskab 2016
ansøger Lemvig-Heldum Menighedsråd om
tilladelse til at overførsel fra drift til anlæg:
318.678 kr. (reguleret beløb) fra regnskab 2014
samt 140.000 kr. fra regnskab 2016.
(bilag)

4

PU i Distriktsforeningen
Sag: Distriktsforeningen (736)

Drøftet.

PU i Distriktsforeningen
Provstiudvalget drøfter PU's eventuelle
repræsentation i Distriktsforeningen.
(bilag)
Referat fra Distriktsforeningens
generalforsamling

5

Overvejelser vedr. et fælles regnskabskontor
for flere menighedsråd
Sag: Fælles regnskabskontor (1370)

Der arbejdes videre med sagen.
Sagen drøftes ved økonomisamtalerne.

Overvejelser vedr. et fælles regnskabskontor for
flere menighedsråd
Oplæg ved Carlo Hald og Louis Torp.
Provstiudvalget drøfter sagen.
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Mødepunkt

6

Udmøntning af midlerne fra Folkekirkens
udviklingsfond
Sag: Korsamarbejde i Lemvig provsti (884)

Beslutning

Provstiudvalget blev orienteret og havde en
drøftelse af sagen.

Udmøntning af midlerne fra Folkekirkens
udviklingsfond
Til provstiudvalgets orientering og drøftelse.
(bilag)
7

Fremtidig strukturering og løsning af
konsulentopgaver
Sag: HR-konsulenten (868)
Fremtidig strukturering og løsning af
konsulentopgaver

Provstiudvalget besluttede at gå ind for, at der
etableres et sekretariat for personale og udvikling
sammen med Struer og Holstebro provstier.
Der arbejdes hen imod, at endelig vedtagelse kan
foregå på budgetsamrådet.

Provstiudvalget drøfter fremtidig strukturering
og løsning af konsulentopgaver for
menighedsråd og provstiudvalg.
(Bilag)

8

Vedtægt for personalekonsulent 2017
Sag: HR-konsulenten (868)

Carlo Hald blev valgt.

Vedtægt for personalekonsulent 2017
Valg af provstiudvalgsmedlem til bestyrelsen
vedr. samarbejdet om personalekonsulent
jævnfør den nye vedtægt gældende fra 01-012017, som både Lemvig og Struer
provstiudvalg godkendte i juni måned 2016.
(bilag)
9

Ny Regnskabsinstruks - Folkekirkens lokale
kasser -2017
Sag: PUK (814)

Godkendt og underskrevet

Ny Regnskabsinstruks - Folkekirkens lokale
kasser -2017
Opdateringen i cirkulære og vejledning om
kirke- og provstiudvalgskassernes budget,
regnskab og revision m.v. har medført et behov
for en række konsekvensrettelser i
regnskabsinstruksen for folkekirkens lokale
kasser.
Opdateret regnskabsinstruks til
provstiudvalgets godkendelse.
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Beslutning

(Bilag)

10

PUK årsregnskab 2016
Sag: PUK 2016 (1252)

Godkendt

PUK årsregnskab 2016
Provstiudvalgskassens årsregnskab 2016 med
følgende stempel: 'Lemvig Provstiudvalg,
CVR-nr. 21314641, Regnskab 2016, Afleveret
d. 22-03-2017 08:55' til provstiudvalgets
godkendelse.
(bilag)
11

Fastsættelse af foreløbige
driftsrammebevillinger vedr. budget 2018
Sag: Budget 2018 (1367)
Fastsættelse af foreløbige
driftsrammebevillinger vedr. budget 2018
Provstiudvalget skal senest d. 15. april 2017
udmelde de foreløbige driftsrammebevillinger
vedr. budget 2018 til kirkekasserne.
Der er med udgangspunkt i den foreløbige
driftsrammebevilling vedr. budget 2017
udregnet forslag til den foreløbige
driftsrammebevilling vedr. budget 2018.
Der er taget højde for de beslutninger om ekstra
bevillinger / nedskæringer, som provstiudvalget
tog i forbindelse med budget 2017, ligesom der
er indregnet oplysninger om ændringer, som vi
efterfølgende er blevet bekendt med.
Det fremgår af oversigterne, hvilke forhold det
drejer sig om.
Der er som sædvanlig foretaget reguleringer
vedr. de hjemfaldne gravstedskapitaler samt
rateudbetalingerne af aftaler fra 2007 og frem.
Forskellen i hjemfaldne gravstedskapitaler fra
2017 til 2018 total for alle kasser udgør ca.
458.000 kr., som udbetales mindre til kasserne i
2018 end i 2017.
Forskellen i budgetteret beløb vedr.
rateudbetalingerne fra 2017 til 2018 total for
alle kasser udgør ca. 120.500 kr. som udbetales
mere i 2018 end i 2017.

Provstiudvalget behandlede udregningerne af de
foreløbige driftsrammebevillinger vedr. budget
2018.
Provstiudvalget besluttede at udmelde en
fremskrivningsprocent på 0 vedr. budget 2018.
Fremskrivningsprocenten på 0 er det, som
provstiudvalget på nuværende tidspunkt anser for
værende realistisk og begrundes iøvrigt med, at vi
på nuværende tidspunkt hverken kender
udskrivningsgrundlaget fra kommunen,
landskirkeskattens eller udligningstilskuddets
størrelse.
Hertil komme det faktum, at indregnet regulering
vedr. indtægterne af rateudbetalingerne for
gravstedskapitaler, indgået siden 2007, i stort set
alle kasser hvert år er for lav sat. Dette skyldes, at
PU på tidspunktet for udmeldingen af de
foreløbiget driftsrammebevillinger ikke kan vide,
hvor mange GIAS aftaler, der bliver lavet resten af
året.
Differencen på budgetterede og realiserede
indtægter af rateudbetalingerne giver en ekstra ubudgeteret - indtægt i kasserne.
Når Folkekirkens forsikring er modtaget,
indarbejdes tallene i udregningerne inden
udmeldingen til menigheddsrådene.

Stiftet har oplyst, at indlånsrenten er ændret i
2018 til 1% mod 0,5% i 2017.
Denne ændring betyder, at renteindtægter af
kapitaler - i forhold til budgetteret vedr. 2017 er ca. 208.000 kr. større i 2018 budgettet.
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Mødepunkt

Beslutning

Der er taget højde for ændringen af
indlånsrenten i beregningerne.
Udlånsrenten er uændret i 2018: 2%.
Renteudgifter på stiftsmiddellån er indregnet i
beregningerne.
Vedr. Folkekirkens forsikring: Kirkeministeriet
har endnu ikke meddelt størrelsen på
Folkekirkens forsikring for de lokale kasser i
2018, og udgangspunktet i beregningerne er
derfor, at beløbet er uændret i forhold til budget
2017.
Vedr. pris og lønindekstal for 2018:
Kirkeministeriet oplyser, at fordi
Finansministeriet har valgt ikke at udmelde tal
for pris- og lønfremskrivning, kan
Kirkeministeriet heller ikke melde noget ud.
Kirkeministeriet udsender så snart tallene er
Kirkeministeriet i hænde oplysning om
niveauet til provstiudvalget og
menighedsrådene.
KM skriver videre, at i forhold til provstiernes
udmelding af foreløbige driftsrammer for 2018
kan PU vælge ikke at foretage en
fremskrivning. Alternativt kan PU selv foretage
et skøn over udviklingen.
PU tager stilling til, om der skal ske en
fremskrivning.
(Bilag: Beregning af den foreløbige
driftsrammebevilling i de enkelte kirkekasser.
Samlet oversigt over foreløbige
driftsrammebevillinger i alle kirkekasser.
Kirkeministeriets skrivelse ang. fremskrivning
vedr. budget 2018. Brev vedr. fastsættelse af
renten. Seneste samlede oversigt over
stiftsmiddellån. Budgetteringsrapport1. kapital
hensat i stiftsmidlerne. Indlån saldoliste)
Foreløbige driftsrammebevillinger 2018,
beregninger
Samlet oversigt, forel. driftsrammebev. 2018
Ang. pris og lønfremskrivning vedr. budget
2018
Ind og udlånsrenten_0001
Udlån saldoliste 10.03.17
budgetteringsrapport udlån
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Beslutning

Budgetteringsrapport 1. Kapital hensat i
stiftsmidlerne
Indlån saldoliste

12

Lukket punkt
På lukket dagsorden

Referat,28-03-2017
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Orientering
13

Ang. bevilgede 5% midler til Gudum
kirkekasse
Sag: Gudum kirkekasse (1195) - Gudum Sogn

Taget til efterretning

Ang. bevilgede 5% midler til Gudum
kirkekasse
Provstiudvalget besluttede på
provstiudvalgsmødet d. 22. juni 2016 at bevilge
Gudum kirkekasse 42.248 kr. af 5% midlerne
til uforudsete udgifter i forbindelse med
afløbsledning på det bortforpagtede areal.
De uforudsete udgifter kom samtidig med, at
menighedsrådet var igang med Café projektet,
og man havde derfor ikke overblik over
økonomien i det.
Det har efterfølgende vist sig, at
menighedsrådet har frie midler nok til at
finansiere de ansøgte 42.248 kr., og man har
derfor ikke brug for 5% midler.
14

Principgodkendelse af skitseforslag
Sag: Harboøre Kirke (1215) - Harboøre Sogn

Taget til efterretning

Principgodkendelse af skitseforslag
Stiftsøvrigheden har principgodkendt
skitseforslaget vedr. udvidelse af Harboøre
kirke.
Stiftet gør opmærksom på, at det bør overvejes,
hvordan udformningen af den brede åbning
mellem det gamle og det nye kirkerum kan
udføres for at mindske karakteren af et stort
hul.
(bilag)
Menighedsrådet har i forlængelse af denne
godkendelse spurgt, om det er OK at arbejde
videre med projektet. Provsten har i samråd
med næstformanden - på provstiudvalgets
vegne - sagt OK.
15

Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens
Skoletjeneste i Viborg Stift
Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift
(807) - Viborg Stift

Taget til efterretning

Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens
Skoletjeneste i Viborg Stift
Til orientering!
(bilag)
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Orientering

16

Referat fra mødet i netværksgruppen d.
09.02.17
Sag: Korsamarbejde i Lemvig provsti (884)

Taget til efterretning

Referat fra mødet i netværksgruppen
Til orientering!
(bilag)
17

Referat. Styregruppemøde 08 feb.17
Sag: Styregruppen for mission i Lemvig,
Holstebro og Struer provstier (873)

Taget til efterretning

Referat fra møde i Styregruppen for Mission og
Religionsmøde d. 8.02.17
Til orientering!
(bilag)
18

Stiftsmenighedsrådsstævne 2017
Sag: Stiftsmenighedsrådsstævne (832) Viborg Stift

Taget til efterretning
Niels Stidsen tilmelder 2 personer

Stiftsmenighedsrådsstævne 2017
Indbydelsen er sendt ud til PU d. 21.02.17.
Tilmelding?

19

Flynder Kirke - tilladelse til at opstille 5
vindmøller ved Grønkærvej
Sag: Vindmøller tæt på Flynder og Møborg
Kirker (1049) - Flynder Sogn

Taget til efterretning

Flynder Kirke - tilladelse til at opstille 5
vindmøller ved Grønkærvej
Stiftet har fremsendt VVM-tilladelse fra
Lemvig Kommune til opstilling af 5 vindmøller
ved Grønkærvej.
Stiftsøvrigheden meddelte i december måned
kommunen, at såfremt vindmølle nr. 4 (den der
ellers var placeret umiddelbart ved kirketårnet)
rykkes i henhold til reviderede visualiseringer,
ville stiftsøvrigheden trække veto tilbage.
Kommunen har besluttet at rykke vindmøllen
og Stiftsøvrigheden har derfor trukket veto
tilbage.
Referat,28-03-2017
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Sagen er herefter afsluttet.
(bilag)
20

Bindende Stiftsbidrag 2018
Sag: Det bindende stiftsbidrag (835) - Viborg
Stift

Taget til efterretning

Bindende Stiftsbidrag 2018
Viborg stift har oplyst, at det Bindende
Stiftsbidrag for 2018 er fastsat til 0,50%.
Det Bindende Stiftsbidrag for Lemvig Provsti
udgør i 2018: 179.000 kr.
(bilag)
21

Fra Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst
Sag: Provsten (741)

Taget til efterretning

Fra Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst
Skrivelse fra Akademiraadets Udvalg for
Kirkekunst ang. benyttelse af rådet i forbindelse
med evt. nye kirkeudsmykninger.
(bilag)
22

Kvitteringsbrev MR + PU - Nyt blytag på
kirkens sydside samt våbenhuset.
Sag: Blytækning af Bøvling Kirke (1191) Bøvling Sogn

Taget til efterretning

Stiftet har sendt sagen til udtalelse hos stiftets
konsulenter.
Kvitteringsbrev MR + PU - Nyt blytag på
kirkens sydside samt våbenhuset.

23

Udvalg for kirkegårde i Lemvig Provsti
Sag: Normeringer på kirkegårdene (1095)

Taget til efterretning

Referat fra mødet d. 31. januar 2017
Referat fra møde i udvalg for kirkegårde i
Lemvig Provstis møde d. 31.01.17.

Indbydelse til seminar - fra Udvalget for
Kirkegårde i Lemvig Provsti
Referat,28-03-2017
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Til orientering!
(bilag)
24

Konstituering af præst til Gudum Fabjerg
Pastorat
Sag: Gudum-Fabjerg pastorat (822) - Gudum
Sogn

Taget til efterretning

Konstituering af præst til Gudum Fabjerg
Pastorat
Pastor Margit Bæk Danielsen er pr. 1. april
konstitueret som sognepræst i Gudum-Fabjerg
med en ansættelsesgrad på 80 % i foreløbigt 5
måneder.
25

Eventuelt

Kirkens Liv og Vækst!
Lemvig Provsti har en stærk kirkelig tradition.
Hvordan forvalter vi den arv i dag - i medspil og
modspil.
Provstiudvalget drøftede kort dette emne.

Referatet godkendt:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: tirsdag d. 16. maj 2017.
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