Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 15. august 2017. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: ingen
Mødepunkt
1

Hvad tænker vi i PU om at "tjene penge",
når vi er Folkekirken?
Sag: Kirkens liv og vækst (1383)

Beslutning
Provstiudvalget havde en god snak om dette emne.

Hvad tænker vi i PU om at "tjene penge", når vi
er Folkekirken?
Skal vi sikre et godt økonomisk grundlag, eller
skal vi bare sikre et pænt 0-resultat?
2

Teologiens døgn 2018
Sag: "Teologiens døgn." (1194)

Godkendt

Teologiens døgn 2018
Provsten vil gerne kunne ændre konceptet for
Teologiens Døgn - i fællesskab med provst
Carsten Hoffmann i Struer Provsti.
Provsten ønsker derfor afsat: 35.000 kr. til
området i 2018.
Hvis Provstiudvalget godkender dette ønske,
skal midlerne afsættes til formålet i PUK
kassens budget 2018.
3

Dyrskuet - finansiering 2018
Sag: Kirken på dyrskue (1274) - Lemvig Sogn

Godkendt

Dyrskuet - finansiering 2018
Der er fremkommet et forslag om, at provstiet
står som initiativtager i forbindelse med
dyrskuet fremadrettet.
Hidtil har midler til finansiering af provstiets
stand på dyrskuet været tildelt Lemvig-Heldum
kirkekasse.
Provsten foreslår, at finansieringen forsat
foregår fra Lemvig-Heldum kirkekasse.
Formanden i Lemvig-Heldum MR Kaj
Gøtzsche er indforstået hermed, og Kaj
Gøtzsche vurderer, at der skal være ca. 15.000
kr. til at dække arrangementet i 2018.
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Beslutning

Provsten foreslår samtidig, at han selv træder et
skridt frem som provst i forhold til projektet.

4

Synsudskrifter 2017, Lemvig-Heldum
Sag: Syn 2017 (1376)

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

Synsudskrifter 2017, Lemvig-Heldum
Synsudskrifter vedr. afholdt syn i:
Præsteboligen Ydunslund 5,
Præsteboligen Nis Petersensvej 26,
Lemvig kirkegård og kapel,
Lemvig Kirke,
Lemvig Kirkehus, Torvet 10 og Svirrebom 4,
Heldum kirke og kirkegård
til Provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
5

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

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

Syn, Harboøre præstebolig, kirke og kirkegård
Synsudskrifter vedr. afholdt syn i Præsteboligen
samt i Harboøre kirke og på kirkegården til
provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
6

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

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

Syn, Møborg kirke og kirkegård samt
præstebolig
Synsudskrifter vedr. afholdt syn i Møborg kirke
og kirkegård samt i Møborg præstebolig til
provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
7

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

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

Syn, Nees kirke og kirkegård
Synsudskrifter vedr. afholdt syn i Nees kirke og
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Beslutning

kirkegård til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
8

Ansøgning vedr. taget på kapellet v. Nørre
Nissum kirke
Sag: Udskiftning af taget på kapellet (1393) Nørre Nissum Sogn

Provstiudvalget besluttede at godkende
menighedsrådets ansøgning om udskiftning af taget
på kapellet i Nørre Nissum.

Ansøgning vedr. taget på kapellet v. Nørre
Nissum kirke

Menighedsrådet har ved økonomisamtalen oplyst,
at taget er forsøgt repareret nødtørftigt og det er
ikke lykkedes.
Samtidig har menighedsrådet oplyst, at det er ved
at være så akut, at det kan ødelægge bygningen, det drypper ned i kapellet, der driver vand ned af væggene.

Nørre Nissum menighedsråd ansøger om
udskiftning af utæt tag på kapellet, som er
placeret udenfor kirkegården.
Menighedsrådet har indhentet 3 tilbud på
projektet, og man har valgt billigste tilbud, som
lyder på: 92.250 kr. incl. moms.

På baggrund heraf vurdere provstiudvalget, at det
er en uforudset
udgift, og at der kan bevilges 5% midler til de
42.250 kr., som menighedsrådet ansøger om.

Da taget er utæt, mener menighedsrådet, at en
udbedring så hurtig som mulig har meget høj
prioritet.
Menighedsrådet råder selv over frie midler fra
regnskab 2016: ca. 50.000 kr.
Restfinansieringen på 42.250 kr. ansøger man
provstiudvalget om - enten vha et lån i 5%
midlerne, eller, hvis dette ikke kan
imødekommes, ved bevilling i budget 2018.
(bilag)
Ang. tilbudsprisen på udskiftning af taget

9

PUK budgettet vedr. 2018
Sag: PUK budget 2018 (1384)

Udover de i punktet nævnte forhold siden
budgetbidraget, skal følgende tilføjes det endelige
PUK budget for 2018:

PUK budgettet vedr. 2018

Teologiens Døgn for provstiets præster i 2018:
35.000 kr.

Provstiudvalget har siden godkendelsen af
budgetbidraget besluttet at:
Korsamarbejdet fortsætter - i reduceret stilling
som i 2017: 137.600 kr.
Lemvig Provstis kirkehøjskole bevilges 4.820
kr. til finansiering af en aften ang. Luther.

Fjernsynsarbejde i stiftet jf. beslutning på
provstiudvalgsmødet d. 20.06.17: 22.300 kr.
Dvs. PUK budgettet for 2018 udvides med ialt:
218.720 kr. i forhold til det afleverede
budgetbidrag.

Hertil kommer ekstra udgifter, herunder
opstartsudgifter i forbindelse med fælles
sekretariat for personale og udvikling: ca.
19.000 kr.
Ovenstående udgør en udvidelse af PUK
budgettet på: 161.420 kr.
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Beslutning

Beslutter PU under pkt. 2 at bevilge 35.000 kr.
til Teologiens Døgn i 2018, afsættes midler
hertil.
Herudover drøfter PU, om der er andre
ændringer / tilføjelser til PUK budgettet siden
budgetbidraget.

10

Menighedsrådenes budgetbidrag 2018
Sag: Budget 2018 (1367)

Provstiudvalget fordelte de forventede kirkelige
ligningsmidler for 2018 og udmelder drifts- og
anlægsrammebevillingerne til kirkekasserne.

Menighedsrådenes budgetbidrag 2018
Lemvig Kommune har oplyst, at provenuet af
det statsgaranterede udskriftningsgrundlag for
2018 ved en udskrivningsprocent på 1,27
bliver: 36.740.071 kr.
Kirkeministeriet har oplyst, at:
Landskirkeskatten er: 4.310.024 kr.
udligningstilskuddet udgør: 4.301.000 kr.
På baggrund heraf udmeldes drifts- og
anlægsrammebevilling til kirkekasserne vedr.
budget 2018.
(budgetmaterialet er tidligere fremsendt)
Udmelding af pris og lønudvikling
(bilag)
11

Kvartalsrapport vedr. 2. kv. 17, PUK
Sag: PUK 2017 (1363)

Godkendt

Kvartalsrapport vedr. 2. kv. 17, PUK
Til Provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
Budget, formål, PUK 30.06.17

12

Ansøgning til provstiudvalget om fredning
på Harboøre kirkegård.
Sag: Harboøre kirkegård - kirkegårdsvedtægt
(953) - Harboøre Sogn

Godkendt

Ansøgning til provstiudvalget om fredning på
Harboøre kirkegård.
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Beslutning

Da der er flere og flere tomme gravsteder på
Harboøre kirkegård, ønsker menighedsrådet at
samle nye gravsteder på områder nærmere
kirken.
Der ansøges om at friholde nogle områder jf.
menighedsrådets ansøgning.
(bilag)
Kort over kirkegården

13

Detailprojekt vedr. Harboøre kirke.
Sag: Harboøre Kirke (1215) - Harboøre Sogn

Provstiudvalget anbefaler detailprojektet godkendt i
Stiftsøvrigheden.

Detailprojekt vedr. Harboøre kirke.
På baggrund af tidligere fremsendte forslag
vedr. tilbygning til Harboøre kirke og Viborg
Stiftsøvrigheds godkendelse af skitseforslaget
jf. brev af 3. februar 2017, har arkitektfirmaet
Vilsbøll og Poulsen nu udarbejdet et
detailprojekt.
Harboøre Menighedsråd indstiller i enighed
forslaget til detailprojektet til provstiudvalgets
godkendelse og videre behandling.
Samlede omkostninger jf. revideret
overslagspris d. 07.08.17 udgør: 8.600.000 kr.
incl. moms.
(bilag)
Harboøre Kirke
Harboøre Kirke
Harboøre Kirke

14

Anmodning om godkendelse af
kirkegårdsvedtægter
Sag: Lemvig og Heldum, kirkegårdsvedtægter
(1402) - Lemvig Sogn

Godkendt

Anmodning om godkendelse af
kirkegårdsvedtægter
Kirkegårdsvedtægter for Lemvig og Heldum
kirkegårde til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)
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Beslutning

Vs: Anmodning om godkendelse af
kirkegårdsvedtægter

15

Thyborøn menighedsråd vedr. ønske om
ændringer på kirkegården
Sag: Thyborøn kirkegård (1152) - Thyborøn
Sogn

Godkendt

Thyborøn menighedsråd vedr. ønske om
ændringer på kirkegården
Thyborøn Menighedsråd ansøger
Provstiudvalget om godkende ændringer på
kirkegården, som mest omhandler omlægning
af nogle hække, for at lave mere plads til
plænebegravelser jf. tegning.
(bilag)
Thyborøn kirkegård_0001

16

Vandaftale, Ole Rasmussen
Sag: Bøvling-Flynder-Møborg-Nees pastorat,
Ole Rasmussen (1332) - Bøvling Sogn

Godkendt

Vandaftale, Ole Rasmussen
Til provstiudvalgets godkendelse.
(bilag)

17

Høring om ændring af bekendtgørelsen om
bestyrelse af kirke- og
præsteembedekapitalen
Sag: Kirkeministeriet (735) - Kirkeministeriet

Provstiudvalget har ingen bemærkninger

Høring
Kirkeministeriet har udarbejdet en revision af
bekendtgørelsen om bestyrelse af kirke- og
præsteembedekapitalen.
Har provstiudvalget bemærkninger til sagen?
(bilag)
Høringsbrev bekendtgørelse om
kapitalforvaltning_v4
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18

Personalekonsulenten orienterer om sit
arbejde.

Personalekonsulenten orienterede om sit arbejde

19

Pilotprojekt: Monitorering af kirkeklokker.
Sag: Pilotprojekt (1408)

Provstiudvalget iværksætter projekt monitorering af
kirkeklokker.
Personalekonsulenten arbejder videre med sagen.

Pilotprojekt: Monitorering af kirkeklokker.
Oplæg ved Niels Stidsen og personalekonsulent
Louis Torp
20

Kursustilbud ”Den Digitale Arbejdsplads –
en hjælper til de daglige opgaver”
Sag: Kursustilbud ”Den Digitale
Arbejdsplads – en hjælper til de daglige
opgaver” (1407)

Godkendt

Kursustilbud ”Den Digitale Arbejdsplads – en
hjælper til de daglige opgaver”
I samarbejde med Distriktsforeningen påtænkes
det at udbyde Landsforeningen af
menighedsråds kursustilbud: "Den Digitale
Arbejdsplads - en hjælper i hverdagen" til alle
provstiets menighedsråd.
Selve kurset er gratis.
Provstiet (PUK kassen) vil skulle være vært ved
en form for bespisning og kaffe.
Kan provstiudvalget godkende det?
(bilag)
Kursusbeskrivelse_e-2017
Praktiske oplysninger_DAP
Skema til www menighedsraad dk
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Regnskabskontor - Status
Sag: Fælles regnskabskontor (1370)

Taget til efterretning

Regnskabskontor - Status
Orientering v. Carlo Hald og
personalekonsulent Louis Torp.
22

Lukket punkt
På lukket dagsorden

23

Lukket punkt
På lukket dagsorden

24

Gudum Kirke, kirkecafé 1-års gennemgang
Sag: Gudum kirke, sideskibet (815) - Gudum
Sogn

Taget til efterretning

Gudum Kirke, kirkecafé 1-års gennemgang
Til orientering!
(bilag)
25

Hove - Kirkegårdens udvikling
Sag: Hove kirkegård (1007) - Hove Sogn

Taget til efterretning

Hove - Kirkegårdens udvikling
Kirkegårdskonsulent Mogens Andersen har
besigtiget Hove Kirkegård, og har på baggrund
heraf udarbejdet en skrivelse.
(bilag)
26

AFGØRELSE kirkebygning over 100 år Opsætning af gelænder i korbuen
Sag: Gelænder i Nørre Nissum kirke (1392) Nørre Nissum Sogn

Taget til efterretning

AFGØRELSE kirkebygning over 100 år Opsætning af gelænder i korbuen
Stiftsøvrigheden har meddelt godkendelse af
det fremsendte forslag til opsætning af
gelænder i korbuen i Nørre Nissum kirke med
følgende bemærkninger:
Korbuen bør undersøges for bemaling før
gelænderet opsættes.
Det anbefales, at der i stedet for det foreslåede
gelænder opsættes en almindelig håndliste af
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gelænder opsættes en almindelig håndliste af
jern eller messing, i begge sider af korbuen lidt
i familie med andre elementer i korpartiet, da
sådanne er nemmere at gribe om.
(bilag)
27

Eventuelt

Referatet godkendt:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Kommende møder:
Orienterende møde ang. valg til PU og Stiftsråd: Tirsdag d. 22. august 2017 kl. 19.30 i Tangsø Centeret.
Budgetsamråd: Onsdag d. 6. september 2017 kl. 19.30 i Bøvling sognegård.
Provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 12. september 2017 kl. 10.00 på provstikontoret
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