Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 17. juni 2014. Kl. 10.30
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: Bettina R. Tonnesen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Henrik Krogh kommer med opdateringer
Sag: Logo til Lemvig provsti (987)

Henrik Krogh præsenterede opdateringer siden
sidste møde.

Henrik Krogh kommer med opdateringer
Henrik Krogh præsenterer opdateringer fra
sidste møde.
(logomaterialet kan ses på sag 987)

Provstiudvalget besluttede, at der skal arbejdes
videre med logoet, hvor Lemvig provsti står med
skrifttypen DAX, tyk skrift.
Provstiudvalget vil på næste møde gerne se forslag
til brevpapir, kuverter samt topbillede hjemmeside.
Mht. telegrammer præsenteredes forskellige
forslag. Provstiudvalget var mest stemt for
forslaget med duen, - hvor der kun er ét billede, og
hvor provstiets logo er på forsiden.

3

Indstilling til PU om ansættelse i stillingen
som fælles korleder i Lemvig provsti
Sag: Korsamarbejde i Lemvig provsti (884)

Provstiudvalget besluttede at ansætte Sisse
Skovbakke fra d. 1. august 2014.

Indstilling til PU om ansættelse i stillingen som
fælles korleder i Lemvig provsti
Det nedsatte ansættelsesudvalg bestående af
Inge Marie Andersen, Lise Thomsen, provst
Knud Erik Nissen og personalekonsulent Louis
Torp har haft ansættelsessamtale med Sisse
Skovbakke.
Ansættelsesudvalget indstiller, at Sisse
Skovbakke ansættes pr. 1. august 2014.
Ansættelsen er i overensstemmelse med, hvad
der tidligere er aftalt.
(Se vedhæftede)
4

Ansøgning vedr. graverfaciliteter HoveHygum-Tørring
Sag: Hove kirkegård (1007) - Hove Sogn
Ansøgning vedr. graverfaciliteter HoveHygum-Tørring

Referat,17-06-2014

Provstiudvalget anbefaler projektet godkendt af
Stiftsøvrigheden.
Provstiudvaglet tager forbehold overfor
overdækningen af materielgården, fordi en sådan
overdækning ikke findes på andre kirkegårde i
Lemvig provsti og nemt kan blive et ønske på
Side: 1

Mødepunkt
Hove-Hygum-Tørring menighedsråd
fremsender skitseprojekt vedr. graverfaciliteter
ved Hove kirke til provstiudvalgets
godkendelse.
Der har længe været et behov for at få
graverfaciliteterne moderniseret. Efter skiftet til
fælles graverteam for de 3 kirkegårde, er
behovet blevet forstærket.

Beslutning
andre kirkegårde, hvis det laves i Hove.
Provstiudvalget har noteret sig, at menighedsrådet
råder over 'egne midler': 200.000 kr. og at der
ansøges om stiftsmiddellån til restfinansieringen.
Fastsættelse af lånebeløbets størrelse og
afdragsperioden afventer licitation.

Arkitektfirmaet Vilsbøll og Poulsen har
udarbejdet et skitseforslag med overslagspriser.
Man har valgt at arbejde med en løsning, hvor
eksisterende kapelbygning fjernes, og hvor der
bygges nyt samme sted, da man mener, at det er
den mest fremtidssikrede løsning.
Det betyder, at man må bygge inde på
kirkegården. Menighedsrådet ønsker i den
forbindelse at fjerne et stykke af det
eksisterende kirkedige fra 1957, for at kunne
give plads til ny graver / værkstedsbygning.
Fjernelsen vil samtidig optimere adgangen
til/fra oplagsplads/materielgård.
Overslagspris jf. arkitektens projekt: 2.695.500
kr.
Menighedsrådet ønsker at finansiere projektet,
dels ved resterende midler fra salg af Hygum
præstegård ca. 200.000 kr. dels ved
stiftsmiddellån.
(skitseprojekt vedhæftet)
Skitseprojekt vedr. graverbygning ved Hove
kirke
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Bilag vedr. provstesynet i Hove-HygumTørring
Sag: Syn 2014 (1057)

Provstiudvalget tog forbehold for en række punkter
fra provstesynet, ændret af menighedsrådet i 'bilag
til provstesynet' - efter synet.
Det drejer sig om pkt. 1, 2 og 6.

Bilag vedr. provstesynet i Hove-HygumTørring
Provsten orienterer om provstesynet ved Hove
præstebolig, og provstiudvalget drøfter på
baggrund heraf fremsendt bilag fra dette syn.
(vedhæftet)

Referat,17-06-2014

1. Provstiudvalget fastholder, at revnede tagplader
udskiftes og males.
2. Provstiudvalget fastholder, at alle yderdøre
repareres og tætnes. Der bør derfor ske en kyndig
reparation af dørene, som er arkitekttegnede og
lavet til huset.
6. Der vil næppe kunne bevilges 218.750 kr. til
renovering af gårdsplads.
Provstiudvalget mener, det vil være
hensigtsmæssigt at lægge fliser op til indgangen til
sognepræstens kontor for at sikre tilgængelighed,
mens det store areal enten bliver grusbelagt eller
belagt med grå skærver.

Side: 2

Mødepunkt

6

Svar fra Kirkeistandsættelsesordningen 2014
Sag: Fjaltring kirkes historiske inventar (794)
- Fjaltring Sogn
Svar fra Kirkeistandsættelsesordningen 2014
Fjaltring menighedsråd har fra Kirkeministeriet
får tilsagn om ydelse af statstilskud til
istandsættelse af Fjaltring kirkes inventar:
427.601,56 kr.
Tilsagnet er gældende i tre år og er projektet
ikke færdigt inden d. 31. maj 2017 bortfalder
tilsagnet

Beslutning

Provstiudvalget er positiv indstillet, hvad angår
bevilling af midler til restfinansiering af projektet.
Man vil sørge for, at der bliver økonomisk
mulighed for, at arbejdet kan blive udført indenfor
de 3 år, hvor tilsagnet om tilskud er gældende.
Da provstiudvalget endnu ikke kender den
økonomiske situation vedr. budget 2015, kan
provstiudvalget ikke på nuværende tidspunkt give
grønt lys for igangsætning af renovering af andet
end prædikestolen, prædikestolens opgangspanel
samt lydhimlen over prædikestolen, som
menighedsrådet råder over midler til finansiering
af.
I forbindelse med budgetbehandlingen i august, vil
provstiudvalget tage stilling til, om der kan findes
budgetmidler i 2015.

Menighedsrådet ansøger om tilladelse til
igangsætning
I forbindelse med det positive svar fra
kirkeistandsættelsesordningen har
menighedsrådet fremsendt anmodning om
provstiudvalgets accept af igangsættelse af
projektet.
Menighedsrådet råder selv over ca. 300.000 kr.
Der resterer herefter ca. 500.000 kr. for at hele
projektet er finansieret.
Provstiudvalget drøfter sagen og tager stilling
til restfinansieringen.

7

Ansøgning om midler til kalkning af
kirkerne
Sag: Lomborg-Rom kirkekasse (1058) Lomborg Sogn

Provstiudvalget er af den opfattelse, at kalkningen
kan udsættes til 2015.
Provstiudvalget noterer sig, at menighedsrådet skal
have midler til kalkningen i forbindelse med budget
2015.

Ansøgning om midler til kalkning af kirkerne
Lomborg og Rom kirker bliver kalket hvert
andet år, og der skal kalkes i indeværende år.
Menighedsrådet glemte dette i forbindelse med
budgetlægningen for 2014, og man ansøger
derfor provstiudvalget om et likviditetslån i
2014, for efterfølgende i forbindelse med
budget 2015, at søge om midler til
tilbagebetaling.
Menighedsrådet oplyser, at man i forbindelse
med sidste kalkning i 2012, havde afsat 90.000
kr. til formålet.
8

Ansøgning om udbygning af 2. sal på
kirkehuset, Lemvig
Referat,17-06-2014

Provstiudvalget godkender skitseprojektet.
Side: 3

Mødepunkt
kirkehuset, Lemvig
Sag: Lemvig kirkehus (981) - Lemvig Sogn
Ansøgning om udbygning af 2. sal på
kirkehuset, Lemvig
Lemvig-Heldum menighedsråd ansøger
provstiudvalget om godkendelse af
skitseprojekt vedr. udbygning af 2. sal på
kirkehuset, som forudsætning for
detailtegninger og materiale til udbud til
håndværkerne jf. vedhæftede

Beslutning

Provstiudvalget godkender samtidig
menighedsrådets forslag til finansiering.
Provstiudvalget afgør i forbindelse med
budgetbehandlingen, om beløbet kan findes i den
kirkelige ligning for 2015, eller om der skal søges
stiftsmiddellån.

Projektet beløber sig iflg. arkitektens
overslagspris til: 1.422.500 kr. incl. moms.
Menighedsrådet ansøger om, at projektet må
laves i 2015.
Projektet ønskes finansieret som følger:
Man har 2 opsparingskonti, som ønskes
ophævet. Indestående ialt: 220.000 kr.
I forbindelse med den foreløbige
driftsrammebevilling, gav menighedsrådet
udtryk, for at man kunne undvære 150.000 kr. i
'likviditet stillet til rådighed af provstiet'. I
forbindelse med denne ansøgning oplyser
menighedsrådet, at likviditet stillet til rådighed
af provstiet kan reduceres med yderligere
205.000 kr. Man foreslår besparelsen i
'likviditet stillet til rådighed' anvendt til delvis
finansiering af projektet.
Restbeløbet på ca. 850.000 kr. foreslår
menighedsrådet, provstiudvalget bevilger som
en anlægsbevilling i budget 2015 - alternativt
evt. optagelse af stiftslån.
Skitseprojekt

9

Udsættelse af afdrag på stiftslån.
Sag: Fjaltring kirke (805) - Fjaltring Sogn

Provstiudvalget anbefaler, at Fjaltring
menighedsråd får tilladelse til at udsætte betaling af
afdrag til 2015.

Udsættelse af afdrag på stiftslån.
Fjaltring menighedsråd ansøger om udsættelse
af afdrag på stiftsmiddellånet vedr.
renoveringen af Fjaltring kirke således, at
afdragene først skal betales i 2015.
Der er ikke afsat budgetmidler til renter og
afdrag i 2014.
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Ansøgning teleslyngeanlæg
Sag: Teleslyngeanlæg i Fabjerg kirke (1066) Fabjerg Sogn

Referat,17-06-2014

Provstiudvalget anbefaler menighedsrådet, at
indhente 2 tilbud på projektet.
Side: 4

Mødepunkt

Beslutning

Ansøgning teleslyngeanlæg
Fabjerg menighedsråd ansøger provstiudvalget
om tilladelse til installering af nyt teleslyngeog højttaleranlæg i Fabjerg kirke jf. vedhæftede
beskrivelse.
Man har indhentet tilbud / overslag på
installeringen ialt: 88.073,75 incl. moms
Menighedsrådet ønsker at finansiere projektet
ved hjælp af de frie midler, som
menighedsrådet råder over jf. årsregnskabet for
2013.
Tilbud Teleslyngeanlæg m.m. Fabjerg
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Ansøgning om 5% midler
Sag: Dybe-Ramme kirkekasse (1068) - Dybe
Sogn

Provstiudvalget besluttede at bevilge 150.000 kr. til
denne uforudsete udgift.

Ansøgning om 5% midler
Dybe-Ramme menighedsråd har fremsendt en
ansøgning om 5% midler til uforudsete udgifter
vedr. moms i forbindelse byggeriet af
graverfaciliteter på Ramme kirkegård.
Der er efterbetalt 267.000 kr. vedr. byggeriet,
ligesom der er efterbetalt ca. 40.000 kr. vedr.
den almindelige kirkegårdsdrift.
Regnskabsføreren har oplyst, at man pt. akut
står og mangler 150.000 kr.
(Se vedhæftede)
12

Evalueringsmødet d. 27.05.14
Sag: Energibesparelser i kirkerne (863)

Provstiudvalget besluttede at stille sagen i bero, - i
første omgang indtil firmaet Proenergi har været
rundt i kirkerne.

Evalueringsmødet d. 27.05.14
Provstiudvalget drøfter evalueringsmødet, og
tager stilling til, om der skal afsættes midler til
installering af lignende anlæg i flere af
provstiets kirker.
(notat fra mødet vedhæftet)

Lontech Solutions ang.: Evalueringsmøde
d.27/5-2014

13

Forslag til nyt provstikontor

Referat,17-06-2014

Provstiudvalget synes, ligesom byggeudvalget, at
Side: 5

Mødepunkt

Beslutning

Sag: Nyt provstikontor v. Bøvling præstegård
(1039) - Bøvling Sogn

det er model 2, der skal arbejdes videre med.

Forslag til nyt provstikontor
Byggeudvalget har på sit møde d. 12. juni
behandlet arkitektens forslag til nyt
provstikontor.

Hvad angår huslejen for det nye kontor, drøfter
provsten det med Bøvling menighedsråd.
Provstiudvalget betaler pt. ca. 9.500 kr. årligt for
det nuværende provstikontor på ca. 30 m2. Vi
forventer, den nye bygning bliver ca. 4 gange så
stor, og det foreslås derfor menighedsrådet, at
provstiet i fremtiden betaler 40.000 kr. årligt for ca.
120 m2.

Byggeudvalget er af den opfattelse, at der
arbejdes videre med forslag 2 jf. vedhæftede.
Provstiudvalget drøfter sagen, herunder
drøftelse af budgetmidler til husleje m.m. i
forbindelse med nyt provstikontor.
(skitser vedlagt)
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Fællesmøder fremover
Sag: Møde for præster og organister m.fl.
(1015)

Provstiudvalget synes møderne er et positivt tiltag,
og man besluttede at afsætte 5.000 kr. i PUK
kassen til formålet i 2015.

Fællesmøder fremover
Som et nyt tiltag i provstiet, - foranlediget af
provstiets organister, blev der onsdag d. 28. maj
afholdt et fællesmøde for præster, organister og
kirkesangere i Lemvig provsti.
På mødet blev det besluttet, at man ønsker at
fortsætte med tilsvarende møder 1 - 2 gange om
året.
Provstiudvalget drøfter sagen og beslutter, om
der skal afsættes midler til dette formål i PUK
kassen fremover.

15

Ipads til provstiudvalgsmedlemmer
Sag: Provstiudvalget (951)

Udsættes på ubestemt tid.

Ipads til provstiudvalgsmedlemmer
Provstiudvalget drøfter, om der er skal
investeres i Ipads til
provstiudvalgsmedlemmerne,
16

Udkast til PUK budget 2015
Sag: PUK budget 2015 (1064)

Godkendt

Udkast til PUK budget 2015

Udgiften til fællesmøde for præster, organister og
kirkesangere skal indarbejdes i det endelige budget,
ligesom udgifter til husleje for nyt provstikontor
skal indarbejdes.

Til provstiudvalgets godkendelse.
Referat,17-06-2014

Side: 6

Orientering
17

Kirkeministeriet tilbagekalder indsigelsen
Sag: Opsætning af 12 vindmøller nord for
Møborg kirke (1012) - Møborg Sogn

Taget til efterretning

Kirkeministeriet tilbagekalder indsigelsen
(se vedhæftede)
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Afgørelse mandskabsfaciliteter
Sag: Mandskabsfaciliteter Rom kirkegård
(1024) - Rom Sogn

Taget til efterretning

Afgørelse mandskabsfaciliteter
Stiftet godkender projektet vedr. ændringer af
mandskabsfaciliteter på Rom kirkegård.
Stiftet bemærker dog, at arbejdet først må
igangsættes, når der er taget stilling til den
økonomiske situation i forbindelse med budget
2015.
(Vedhæftet)
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Orientering om valg af valgbestyrelse til
bispevalg
Sag: Bispevalg i Viborg Stift. (1046) - Viborg
Stift

Taget til efterretning

Orientering om valg af valgbestyrelse til
bispevalg
(se vedhæftede)
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Kirkekassernes kvartalsrapporter 1. kv.
2014
Sag: 2014 kvartalsrapporter fra
menighedsrådene (1055)

Taget til efterretning

Kirkekassernes kvartalsrapporter 1. kv. 2014
Vi har modtaget samtlige kirkekassers
kvartalsrapporter vedr. 1. kv. 2014.
Kvartalsrapporterne kan ses på sag nr. 1055.
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Rapport energigennemgang Heldum Kirke
Sag: Heldum Kirke (1062) - Heldum Sogn

Taget til efterretning

Rapport energigennemgang Heldum Kirke
ProEnergi har i januar 2014 gennemgået
Heldum kirke med tilhørende graverkontor med
henblik på at optimere kirkens energiforbrug.
Der er udarbejdet en rapport, hvis formål er, at
Referat,17-06-2014

Side: 7

Orientering
give menighedsrådet forslag til forbedringer og
overblik over de forskellige muligheder, og
deres økonomiske konsekvenser.
(Rapport vedhæftet)
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Tilsagn anvendelse af arv
Sag: Heldum Kirke (1062) - Heldum Sogn

Taget til efterretning

Tilsagn anvendelse af arv
Stiftet oplyser, at der er frigivet arvemidler dels
til installation af højttaleranlæg i Heldum kirke,
og dels udsmykning af kirken m.m.
(vedhæftet)
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Skitseprojekt Vandborg præstebolig
Sag: Vandborg præstegård (897) - Vandborg
Sogn

Taget til efterretning

Skitseprojekt Vandborg præstebolig
Der blev d. 14. maj 2014 afholdt i et møde med
provstiudvalget, menighedsrådene i
'havsognene', og arkitekt Henrik Lindquist ang.
renoveringen af Vandborg præstebolig.
Arkitekten præsenterede et skitseprojekt m.
overslagspriser.
Der blev på mødet givet menighedsråd og
arkitekt grønt lys til at arbejde videre med
sagen og udarbejde detajlprojekt og licitation.
Vi har endnu ikke modtaget detajlprojekt, men
skitseprojektet er lagt ved sagen jf. vedhæftede.
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Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens
Skoletjeneste d. 27-05-2014
Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift
(807) - Viborg Stift

Taget til efterretning

Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens
Skoletjeneste d. 27-05-2014
Til provstiudvalgets orientering.
(vedhæftet)
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Gudum Kirke, vedr. tagarbejde
Sag: Gudum kirkes tag og tagrum (1032) Gudum Sogn

Taget til efterretning

Gudum Kirke, vedr. tagarbejde
Referat,17-06-2014

Side: 8

Orientering
Efter provstiudvalgets tilbagemeldinger, har
provsten bedt Fuusgaard skønne hvad der er
akut behov for af reparationer. Provsten har
aftalt med Fuusgaard, at det der er akut behov
for udføres her og nu.
(Seneste byggemødereferat vedhæftet)

26

Eventuelt

Efter dagsordenens udskrift, har vi modtaget en
skrivelse fra menighedsrådet i Ferring, som
oplyser, at man har taget kontakt til Thubalka og
Kirkeklokke Aps ang. tilbud på ny klokke ved
siden af den gamle, og menighedsrådet har bedt
arkitekt Asger Thomsen tage over for at styre
processen.
Menighedsrådet håber, at provstiudvalget siger OK
til dette.
Provstiudvalget har taget det til efterretning, og
godkender, at der arbejdes videre med sagen, men
fastholder, at projektet udelukkende finansieres af
fondsmidler. Der kan ikke bevilges ligningsmidler
til formålet.

Referatet godkendt:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 19. august 2014 kl. 10.30

Referat,17-06-2014

Side: 9

