Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 11. oktober 2017. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Afbud: Bettina Reese Tonnesen
Mødepunkt
1

Provstiudvalget gør status
Sag: Kirkens liv og vækst (1383)

Beslutning
Provstiudvalget havde en god snak om, hvordan
den forløbne periode er gået.

Provstiudvalget gør status!
Sådan gik 4 år.

2

Opfølgning Studietur ang. diger
Sag: Provstiets Kirkegårde (1417)

Provstiudvalget er enige om, at 'vi sætter ikke
diger om i stor stil, men vi reparerer der, hvor de
går i stykker'.

Opfølgning Studietur ang. diger
Opfølgning i forbindelse med provstiudvalgets
besigtigelse af kirkegårdsdigerne i hhv. Dybe
og Heldum.
3

Personalekonsulenten orienterer om sit
arbejde

Personalekonsulenten orienterede om sit arbejde.

4

Ansøgning 5%-midler
Sag: Bøvling kirkekasse (1036) - Bøvling Sogn

Provstiudvalget anser udgiften for at være en
uforudset udgift, der kan bevilges 5% midler til.

Ansøgning 5%-midler
Bøvling menighedsråds ønske til budget 2018
om midler til renovering af flisebelægning
mellem kapel og toilet er iflg.
budgetudmeldingen udsat.

Dog kan 5% midler kun bevilges, såfremt kassen
ikke selv kan klare udgiften. Provstiudvalget
ønsker derfor at afvente udbetalingen, men giver en
forhåndstilkendegivelse af, at finansiere udgiften på
25.593,75 kr., hvis der opstår likviditetsproblemer.

Der er imidlertid sket det, at fliserne har løftet
sig, hvorfor en nødvendig renovering nu og her
er blevet nødvendig.
Menighedsrådet oplyser, at arbejdet er udført
og fliserne har fået et mindre fald, så der ikke
står vand på dem, som kan forårsage
frostsprængninger.
Arbejdet er blevet væsentligt dyrere en først
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Beslutning

anslået, idet der måtte flere fliser til, end først
antaget - og disse er også dyrere end anslået.
Bøvling menighedsråd ansøger provstiudvalget
om 25.593,75 kr. af 5% midlerne til betaling af
regningen fra murerfirmaet.
Menighedsrådet nævner som et alternativ, at
man betaler regningen af de likvide midler her
og nu. I så fald vil man gerne have
provstiudvalgets tilkendegivelse af, at man hvis der senere opstår likviditetsproblemer kan få hjælp. Menighedsrådet har pga.
igangværende projekter pt. ikke overblik over,
om man får likviditetsproblemer.
(bilag)

Faktura fra mureren

5

Ansøgning om 5% midler
Sag: Dybe Kirke (1179) - Dybe Sogn
Ansøgning om 5% midler

Provstiudvalget anser udgiften for at være en
uforudset udgift, der kan bevilges 5% midler til, og
godkender ansøgningen om max. 20.000 kr. til
finansiering af udgiften. -Dog kan 5% midler kun
bevilges, såfremt kassen ikke selv kan klare
udgiften.

Efter et voldsomt tordenvejr i august måned,
trænger der vand ind gennem blytaget i skibet i
Dybe kirke.
Menighedsrådet har haft en blytækker ude for
at besigtige forholdene, og han vurderer, at
taget kan repareres for max. 20.000 kr.
Menighedsrådet ansøger om 5% midler til
denne pludselig opståede uforudsete udgift.
(bilag)
6

Ansøgning om dækning af uforudsete
udgifter
Sag: Lemvig-Heldum kirkekasse (861) Lemvig Sogn

Godkendt

Ansøgning om dækning af uforudsete udgifter
Lemvig-Heldum menighedsråd ansøger
provstiudvalget om 45.280 kr. af 5% midlerne
til uforudsete udgifter i forbindelse med, at
Kirkekontoret i Lemvig - i løbet af 2017 - har
overtaget kirkebogsføringen for flere sogne jf.
vedhæftede.
(bilag)
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7

Ansøgning om dækning af udgifter til
foredrag
Sag: Provstikonventet (875)

Beslutning

Godkendt

Ansøgning om dækning af udgifter til foredrag
Lemvig provstis konventsbestyrelse ansøger
provstiudvalget om midler til dækning af
udgifter til honorar og kørsel til foredragsholder
Viggo Mortensen, som holder foredrag om
Luther for provstiets præster og
emerituspræster.
Udgifter ialt udgør iflg. opgørelse: 6.913,00 kr.
(bilag)
8

Protokollat vedr. regnskab 2016, Bøvling
Sag: Årsregnskab 2016, kirkekasserne (1362)

Provstiudvalget godkender regnskabet i henhold til
revisors bemærkninger og forventer, der tages hånd
om evt. bemærkninger.

Protokollat vedr. regnskab 2016, Bøvling
Provstiudvalget behandler
revisionsprotokollatet vedr. årsregnskab 2016
og menighedsrådets bemærkninger hertil
Påtegning vedr. regnskab 2016, Bøvling
kirkekasse

9

Protokollat vedr. regnskab 2016, LemvigHeldum
Sag: Årsregnskab 2016, kirkekasserne (1362)

Provstiudvalget godkender regnskabet i henhold til
revisors bemærkninger og forventer, der tages hånd
om evt. bemærkninger.

Protokollat vedr. regnskab 2016, LemvigHeldum
Provstiudvalget behandler
revisionsprotokollatet vedr. årsregnskab 2016
og menighedsrådets bemærkninger hertil.
Påtegning vedr. regnskab 2016, LemvigHeldum

10

Revisionsprotokollat 2016, PUK
Sag: PUK 2016 (1252)
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Beslutning

Revisionsprotokollat 2016, PUK
Revisionsprotokollatet vedr. Lemvig
Provstiudvalgskassens årsregnskab 2016 til
provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
Revisionspåtegning PUK 2016

11

PUK endeligt budget 2018
Sag: PUK budget 2018 (1384)

Godkendt

PUK endeligt budget 2018
Årsbudget 2018 for Lemvig Provstiudvalg med
stemplet: 'Lemvig Provstiudvalg, CVR-nr.
21314641, Budget 2018, Endelig budget
afleveret d. 03-10-2017 09:58' til
provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)

12

Endelig vedtægt, samarbejdet om
Sekretariat for P og U
Sag: HR-konsulenten (868)

Godkendt

Endelig vedtægt, samarbejdet om Sekretariat
for P og U
Endelig vedtægt for samarbejde om Sekretariat
for Personale og Udvikling til provstiudvalgets
godkendelse.
(bilag)
13

Takstblad 2018
Sag: Takster 2018 (1425) - Viborg Stift

Punktet udsættes da der er uoverensstemmelse
mellem takstbladet og fremskrivningen i GIAS.

Takstblad 2018
Takstblad 2018 vedr. kirkegårdstakster til
provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
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14

Provstiudvalget pr. 1. november 2017
Sag: Valg til PU og stiftsråd i 2017 (1388)

Taget til efterretning

Provstiudvalget pr. 1. november 2017
Der var kun kommet én liste til valg til
provstiudvalg ved fristens udløb. Derfor er de
kandidater, der blev opstillet på listen på det
offentlige møde om valg til provstiudvalg i
Tangsøcentret i
Bækmarksbro d. 22. august 2017 valgt til
provstiudvalget.
Det er følgende kandidater:
•Jens-Kristian Byskov, Solbakkevej 8, 7620
Lemvig
•Kaj Gøtzsche, Voldgade 20, 7620 Lemvig
•Jens Bjerg Olesen, Ringkøbingvej 154, 7660
Bækmarksbro
•Niels Nørskov Stidsen, Mattrupsvej 5, 7620
Lemvig
•Ebbe Ravn Sørensen, Stadionvej 30, 7673
Harboøre
•Grete Bækgaard Thomsen, Højrisvej 1, 7620
Lemvig
Som præsterepræsentant i provstiudvalget, hvor
der også kun indkom én liste, er valgt:
•Bettina Reese Tonnesen, Kabbelvej 5 A,
Nørlem, 7620 Lemvig
Som stedfortræder for præsterepræsentanten er
valgt:
•Birgitte Krøyer, Nis Petersens vej 26, 7620
Lemvig
Det nye provstiudvalg tiltræder 1. november
2017.
De valgte kandidater er anmodet om inden 1.
november 2017 at indlevere en liste over
stedfortrædere.
15

Valg til stiftsråd
Sag: Valg til PU og stiftsråd i 2017 (1388)

Valg til stiftsråd
Ved fristens udløb var der også kun indkommet
én liste til valg til Stiftsrådet i Viborg Stift.
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Som repræsentant for Lemvig Provsti i
Stiftsrådet er valgt:
Carlo Hald, Gajsgårdsvej 21, 7673 Harboøre.
Som stedfortræder er valgt:
Inge Marie Andersen, Klostervej 32, Hygum,
7620 Lemvig
Som følge af, at der kun er indkommet én liste,
er afstemningen aflyst.

16

Kvitteringsbrev MR + PU - Tilbygning til
kirken - detailprojekt
Sag: Harboøre Kirke (1215) - Harboøre Sogn

Taget til efterretning

Kvitteringsbrev MR + PU - Tilbygning til
kirken - detailprojekt
Stiftet har oplyst, at detailprojektet vedr.
tilbygningen til Harboøre kirke er sendt i høring
hos stiftets konsulenter.
17

Udbetalingsbrev til Fjaltring kirke
Sag: Fjaltring kirkes historiske inventar (794)
- Fjaltring Sogn

Taget til efterretning

Udbetalingsbrev til Fjaltring kirke
Kirkeministeriet har oplyst, at man har
modtaget regnskab samt revisionspåtegning
vedr. istandsættelsen af historisk inventar i
Fjaltring kirke, hvormed betingelsen for
udbetaling af tilskud fra
kirkeistandsættelsesordningen er opfyldt.
Udbetalingen på 427.601,56 kr. udbetales til
Fjaltring kirkekasse d. 20.10.17, hvorefter
likviditetslånet i 5% midlerne kan indfries.
18

Forlængelse af vikariat i Gudum-Fabjerg
pastorat
Sag: Gudum-Fabjerg pastorat (822) - Gudum
Sogn

Taget til efterretning.

Forlængelse af vikariat i Gudum-Fabjerg
pastorat
Pastor Margit Bæk Danielsens konstitution i
forbindelse med embedsledighed i GudumReferat,11-10-2017
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Fabjerg forlænges til udgangen af 2017.
19

Takstregulering af ydelser i GIAS
Sag: GIAS (813) - Kirkeministeriet

Taget til efterretning.

Takstregulering af ydelser i GIAS
GIAS centeret har oplyst, at takstregulering af
ydelserne i GIAS er foretaget pr. 2. oktober
2017.
Taksterne er reguleret med 1,5% svarende til
den procentvise stigning i forbrugerprisindekset
fra august 2016 til august 2017.
Reguleringen gælder 2018 priser.

20

Byggeregnskab Houe graverbygning
Sag: Hove kirkegård (1007) - Hove Sogn

Taget til efterretning.

Byggeregnskab Houe graverbygning
(bilag)
21

Eventuelt

Ipads til de 2 afgående provstiudvalgsmedlemmer
er afskrevet.

Referatet godkendt::
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Næste møde: Konstituerende møde d. 31.10.17 kl. 10.00
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