Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 31. januar 2017. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: Bettina Reese Tonnesen
Mødepunkt
1

Godkendelse af protokol

Beslutning
Godkendt
Fremover underskrives referatet direkte på mødet.

2

Kirkens liv og vækst
Emne: Kommunikation med menighedsrådene!

Provstiudvalget har snakket om kommunikation
med menighedsrådene, og påtænker fremover at
holde økonomisamtaler.
Der afsættes en halv time til hvert menighedsråd.
Følgende datoer er afsat til møderne: onsdag d. 31.
maj og torsdag d. 1. juni fra kl. 17.00 - kl. 22.00

3

Bankgarantier

Provstiudvalget er af den opfattelse, at man finder
det naturligt, at der er bankgarantier ved større
arbejder.

Spørgsmål ang. bankgarantier fra håndværkere
ved aflevering.
4

Støtte til aflastningsklokker
Sag: Automatisk ringeanlæg i Ferring kirke
(982) - Ferring Sogn

Provstiudvalget afventer endelig finansieringsplan
fra Ferring Menighedsråd.

Støtte til aflastningsklokker
Ferring Menighedsråd har fået bevilget 250.000
kr. fra Den A.P.Møllerske Støttefond.
Bevillingen er gældende et år, - dvs. arbejdet
skal udføres og godkendes af
klokkekonsulenten inden d. 6. december 2017.
Provstiudvalget drøfter restfinansieringen.
Overslagspris pr. 16.07.15 lyder på: 616.000 kr.
Ferring menighedsråd har ca. 100.000 kr.
øremærket til automatisk ringning.
(bilag)
Vedrørende bevilling af støtte til
aflastningsklokke fra Den A.P. Møllerske
Støttefond
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5

Bøvling menighedsråd ansøger om
godkendelse af projekt
Sag: Blytækning af Bøvling Kirke (1191) Bøvling Sogn

Beslutning
Provstiudvalget godkender detailprojektet.
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet
bevilges et 10 årigt stiftsmiddellån til finansiering
af projektet.

Bøvling menighedsråd ansøger om godkendelse
af projekt
Bøvling menighedsråd har fremsendt
detailprojekt (supplerende materiale i forhold til
godkendt skitseprojekt) vedr. renoveringen af
Bøvling kirkes blytag til provstiudvalgets
godkendelse.
Menighedsrådet gør opmærksom på, at sagen er
blevet presserende, da det regner ind i kirkens
kor.
Projektets overslagspris lyder på: 1.561.250 kr.
incl. moms.
På provstiudvalgsmødet d. 23. juni 2016
behandlede og godkendte provstiudvalget
skitseprojektet.
Provstiudvalget har ikke taget stilling til
finansieringen i forbindelse med behandlingen
af skitseprojektet.
(bilag)
Renovering af Bøvling Kirkes blytag supplerende materiale.

6

Ansøgning 5%-midler
Sag: Bøvling kirkekasse (1036) - Bøvling Sogn
Ansøgning 5%-midler
Bøvling kirkekasse ansøger om 5% midler til
ekstraordinære og uforudsete udgifter i
forbindelse med ansættelse af ny sognepræst /
provst 2016: 37.828,60 kr.

Provstiudvalget vurderer, at der i forbindelse med
præste-/ provsteskiftet har været både indtægter og
udgifter. Udgifter til vedligeholdelse af
præsteboligen er sparet i 2016, da præsteboligen
har været under renovering, og provstiudvalget
ønsker derfor at afvente menighedsrådets
årsregnskab, før midlerne kan bevilges.
Vurderer menighedsrådet efter aflæggelse af
årsregnskabet, at man mangler likviditet, behandler
provstiudvalget gerne en ny ansøgning.

(bilag)
VS: Ang. ansøgning om 5% midler m.m.

7

Ansøgning om anvendelse af frie midler
Sag: Flynder kirkekasse (1358) - Flynder
Sogn

Godkendt

Ansøgning om anvendelse af frie midler
Flynder Menighedsråd vil gerne installere
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Beslutning

højttalere i kirken, som kan arbejde sammen
med det anlæg der transmitterer gudstjenester
til Bækmarksbro plejehjem. Anlægget skal
også være forberedt til evt. tilkobling til AV
fremviser.
Menighedsrådet ansøger provstiudvalget om
tilladelse til at bruge ca. 70.000 kr. af de frie
midler til dette formål.
8

Flynder ansøger om 5% midler_0001
Sag: Flynder kirkekasse (1358) - Flynder
Sogn

Provstiudvalget kan ikke imødekomme
ansøgningen, da der iflg. kvartalsrapporten er frie
midler til finansiering af udgifterne.

Flynder ansøger om 5% midler_0001
Flynder menighedsråd ansøger om 37.828,60
kr. af 5% midlerne til menighedsrådets andel af
uforudsete ekstraordinære udgifter i
forbindelse med afsked og ansættelse af ny
præst / provst.
(bilag)
VS: Ansøgning 5 % midler
Kvartalsrapport 31 12 Flynder

9

Opfølgning vedr. Trans kirke
Sag: Trans kirke (1134) - Trans Sogn
Opfølgning vedr. Trans kirke
Det blev på sidste møde besluttet, at provsten
og næstformanden skulle tilbyde at holde et
møde med menighedsrådet i forbindelse med
menighedsrådets reaktion på provstiudvalgets
brev ang. udsigterne til istandsættelsen af Trans
kirke.

Niels Stidsen og Ole Rasmussen orienterede fra
mødet i Trans.
Provstiudvalget drøftede sagen og besluttede at
provsten vender det med biskoppen.

Ole Rasmussen og Niels Stidsen orienterer fra
mødet, der blev afholdt d. 12. januar 2017, og
provstiudvalget drøfter efterfølgende hvordan
sagen håndteres fremadrettet.
10

[Dok.nr.:153546/16] Tilsagn Lemvig Provsti
Sag: Korsamarbejde i Lemvig provsti (884)

Der nedsættes en styregruppe bestående af: Inge
Marie Andersen, Ole Rasmussen og Louis Torp
med Louis som tovholder.

[Dok.nr.:153546/16] Tilsagn Lemvig Provsti
Den folkekirkelige Udviklingsfond har
meddelt, at Lemvig Provstis Børnekors
ansøgning har opnået støtte på ialt 151.200 kr.
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Beslutning

Tilskuddet udbetales på baggrund af et indsendt
regnskab og en udfyldt projektevaluering. De
tildelte midler skal være forbrugt, og
regnskabet indsendt senest d. 1. juli 2018.
Der bør vedtages faste retningslinjer for
projektets gennemførelse.
(bilag)

11

Orientering v. personalekonsulenten

12

Lukket punkt
På lukket dagsorden

13

Lukket punkt
På lukket dagsorden
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[Sag:16/525] - Afgørelse aflastningsklokke
samt automatisk ringe- og kimeanlæg
Sag: Aflastningsklokke i Nørlem kirke (1246)
- Nørlem Sogn

Taget til efterretning

[Sag:16/525] - Afgørelse aflastningsklokke
samt automatisk ringe- og kimeanlæg
Stiftet godkender - under visse forudsætninger
(se bilag) - de fremsendte forslag til
aflastningsklokke samt automatisk ringe- og
kimeanlæg i Nørlem kirke.
(bilag)

15

Provstesyn 2017
Sag: Provstesyn 2017 (1361)

Taget til efterretning

Provstesyn 2017
Der skal være provstesyn i følgende sogne i
2017:
Bøvling, Flynder, Lomborg, Rom, Dybe,
Ramme, Fjaltring og Trans samt Bøvling
Valgmenighedskirke.
(bilag)

16

Indbydelse til alle præster, organister og
kirkesangere i Lemvig Provsti
Sag: Møde for præster og organister m.fl.
(1015)

Taget til efterretning

Indbydelse til alle præster, organister og
kirkesangere i Lemvig Provsti
Der er sendt indbydelse ud til tværfaglig aften
for præster, organister og kirkesanger i Lemvig
provsti.
Aftenen foregår i Gudum d. 28. februar, hvor
man får besøg af foredragsholder Povl Chr.
Balslev, som er organist i Vor Frue Kirke i
Svendborg.

17

Introduktionskursus for nye
kontaktpersoner
Sag: Introduktionskursus, for nye
kontaktpersoner (1356)

Referat,31-01-2017

Taget til efterretning

Side: 5

Orientering

Introduktionskursus for nye kontaktpersoner
Personalekonsulenten afholder kursus /
introduktionsforløb over 3 aftener for nyvalgte
kontaktpersoner i menighedsrådene i Lemvig
provsti.
(bilag)
18

Nytårshilsen fra Distriktsforeningen
Sag: Distriktsforeningen (736)

Taget til efterretning

Nytårshilsen fra Distriktsforeningen
Distriktsforeningen i Lemvig Provsti har sendt
en mail rundt til alle menighedsråd ang. bla.
tilbud om kurser for nye
menighedsrådsmedlemmer.
(bilag)

19

Trans Kirke, lynskade 1-årsgennemgang
Sag: Trans kirke (1134) - Trans Sogn

Taget til efterretning

Trans Kirke, lynskade 1-årsgennemgang
Arkitekt Knud Fuusgaard har fremsendt
'rapport' vedr. 1 års gennemgang i forbindelse
med lynskade i Trans kirke.
(bilag)
20

Lemvig Kirke, 1. etape 5-års gennemgang
Sag: Lemvig Kirke, indvendig renovering
fortsat (734) - Lemvig Sogn

Taget til efterretning

Lemvig Kirke, 1. etape 5-års gennemgang
Arkitekt Knud Fuusgaard har fremsendt
'rapport' i forbindelse med 5-års gennemgang
vedr. indvendig istandsættelse af Lemvig Kirke.
21

Embedsledighed i Gudum-Fabjerg Pastorat
Sag: Gudum-Fabjerg pastorat (822) - Gudum
Sogn

Taget til efterretning

Embedsledighed i Gudum-Fabjerg Pastorat
Sognepræst Ebbe Sunesen fratræder sin stilling
med udgangen af januar måned.
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Embedet varetages af sognepræst Leo
Toftgaard i februar og marts måned.
22

Lovforslag om forsøg i folkekirken
Sag: Kirkeministeriet (735) - Kirkeministeriet

Taget til efterretning

Lovforslag om forsøg i folkekirken
Høring ang. lovforslag om forsøg i folkekirken.
Lovforslaget er sendt til provstiudvalget d. 2.
januar 2017.
(Høringsfristen udløb inden dette møde, og
provstiudvalget har ikke haft bemærkninger til
lovforslaget)
23

Udbud af opgaven vedr. energimærkning af
bygninger under provstiet
Sag: Energimærkning (1315)

Taget til efterretning

Udbud af opgaven vedr. energimærkning af
bygninger under provstiet
Der har været indhentet tilbud på opgaven fra to
certificerede firmaer, og efter aftale med
provstiudvalgets kontaktperson på projektet
Niels Stidsen tildeles Lemvig Arkitektkontor
opgaven, idet de har tilbudt opgaveløsningen til
billigste pris ialt: 43.984 kr. ex. moms for de
bygninger, som er berørt af opgaven.
Billigste pris er det kriterie, opgaven skal
tildeles ud fra.
(bilag)
24

Eventuelt

Referatet godkendt:
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 10.00
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