Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 25. marts 2014. Kl. 10.30
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: ingen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Complot v. Henrik V. Krogh
Sag: Logo til Lemvig provsti (987)

Provstiudvalget besluttede, at man gerne vil se 2
forslag til logo:

Complot v. Henrik V. Krogh
Det er aftalt med Henrik V. Krogh, at han,
forud for sit oplæg til logomateriale, kommer
og deltager i behandlingen af dette punkt på
mødet for at høre hvad provstiudvalget tænker.

3

Provstiudvalgsmøder

1. Et forslag, hvor folkekirkens logo er det centrale
og med skrift / design: "Lemvig provsti", som
passer til logoet.
2. Et forslag, hvor Lemvig provsti får sit eget logo
ud fra nogle af de ting, der blev nævnt: hav, fjord,
vind, kuperet terræn ...

Mødet i juni bliver d. 17. juni kl. 10.30.

Provstiudvalgsmødet i juni skal flyttes (igen)
Forslag til ny dato: Tirsdag d. 17. juni.
4

Evaluering af varmestyring
Sag: Energibesparelser i kirkerne (863)

Datoen d. 11. juni er ikke god..
Mødet bliver i stedet d. 27. maj kl. 19.00.

Evaluering af varmestyring
På provstiudvalgsmødet i juni måned sidste år
blev det besluttet, at de 3 menighedsråd, som i
2012 fik etableret varmestyring i kirkerne,
skulle indsende en ny evaluering til 1. maj
2014.
Det blev samtidig besluttet, at man i forbindelse
med at man evaluerer på disse oplysninger, vil
indkalde til et møde, hvor de involverede
menighedsråd inviteres, og hvor leverandøren
Lontech Solutions inviteres til at komme og
forklare og begrunde effekten på baggrund af
indhentede oplysninger.
Der fastsættes en dato for dette møde. Forslag
til dato: Onsdag d. 11. juni kl. 19.00
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Mandskabsfaciliteter Rom
Sag: Mandskabsfaciliteter Rom kirkegård
(1024) - Rom Sogn
Mandskabsfaciliteter Rom
Lomborg-Rom menighedsråd har fremsendt
ansøgning om godkendelse af projekt vedr.
opgradering af mandskabsfaciliteterne på Rom
kirkegård, så de lever op til reglerne omkring
toilet og badeforhold for de ansatte og kirkens
brugere. Samtidig ønsker man bedre
arbejdsforhold for de ansatte.

Beslutning
Provstiudvalget besluttede at anbefale projektet
godkendt i stiftet.
Igangsætningen af projektet afventer budgetrunden,
da provstiudvalget foretrækker, at projektet kan
betales af ligningsmidler, så stiftsmiddellån undgås.

Der er udarbejdet et projekt på ombygningen af
graverbygningen ved Rom kirke. Der er afholdt
licitation på projektet, som beløber sig til ca.
700.000 kr. incl. moms
Hvad angår finansieringen, foreslår
menighedsrådet stiftsmiddellån.
(Projekt vedlagt)
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Ansøgning om istandsættelse af Gudum
kirkes tag og tagrum
Sag: Gudum kirkes tag og tagrum (1032) Gudum Sogn
Ansøgning om istandsættelse af Gudum kirkes
tag og tagrum
Gudum menighedsråd ansøger provstiudvalget
om tilladelse til at istandsætte Gudum kirkes
tag og tagrum.
Der er afholdt licitation på murer- og
tømrerarbejdet.

Provstiudvalget besluttede at godkende hele
projektet, og man er af den opfattelse, at det er en
hastesag, som skal laves nu og her.
Provstiudvalget skønner, at sagen er
vedligeholdelsesarbejde, og sagen behøver derfor
ikke at blive fremsendt til Stiftsøvrigheden.
Hvad angår finansieringen, er provstiudvalget villig
til at yde menighedsrådet et likviditetslån i 5%
midlerne.

Iflg. projektmaterialet udarbejdet af arkitekt
Knud Fuusgaard, er prisen for istandsættelse af
tag og tagrum: 718.750 kr. incl. moms
Der er samtidig i materialet udregnet en ca. pris
på, hvad det vil koste, hvis det alene er taget,
der skal repareres og sikres: 437.500 kr. incl.
moms.
Gudum menighedsråd ønsker at finansiere
istandsættelsen ved optagelse af lån i
stiftsmidlerne.
(projektet vedlagt)
Projektmateriale Istandsættelse af Gudum
kirkes tag og tagrum
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Ansøgning 5%-midler
Sag: Bøvling kirkekasse (1036) - Bøvling Sogn

Beslutning
Bevilget.

Ansøgning 5%-midler
Bøvling menighedsråd ansøger provstiudvalget
om 5% midler til uforudsete og ubudgetterde
udgifter i forbindelse med ansættelse af ny
præst samt udgifter i forbindelse med nyt
pastorat.
De samlede udgifter jf. menighedsrådets
opgørelse beløber sig til ialt: 56.466,23 kr.
Ansøgning vedhæftet
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Renovering af Bøvling kirkegård
Sag: Bøvling kirkegård (1025) - Bøvling Sogn

Provstiudvalget godkender ansøgningen om
renovering og forskønnelse af nordsiden på den
gamle kirkegård jf. fremsendt renoveringsforslag.

Renovering af Bøvling kirkegård
Bøvling menighedsråd ansøger om godkendelse
til at renovere og forskønne Bøvling Kirkegård
Gl. Nord.

Såfremt støbejernsgitteret ønskes renoveret,
anbefaler provstiudvalget, at menighedsrådet
indhenter tilbud på, hvor meget renoveringen vil
koste, fordi udvalget har erfaring for, at det er
meget dyrt at renovere støbejernsgitre.

Graveren har skitseret et renoveringsforslag,
som det samlede menighedsråd tilslutter sig.
Menighedsrådet forventer at finansiere
projektet ved egne midler fra arv til
udsmykning af kirke og kirkegård.
(vedlagt)
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Beslutning

Forlængelse af forsøgsordning
Sag: Korsamarbejde i Lemvig provsti (884)

Provstiudvalget er under de givne omstændigheder
indstillet på at forlænge forsøgsordningen til og
med budget 2015.

Forlængelse af forsøgsordning
Provstiudvalget besluttede i forbindelse med
bevillingen af midlerne til korsamarbejdet i
budget 2014, at arbejdet skulle evalueres i 2014
førend der kunne afsættes midler til det i 2015.

Menighedsrådene orienteres på budgetsamrådet om
dette.

Da formaliteterne vedr. ansættelse af fælles
korleder i provstiet endnu ikke er på plads, og
ansættelse af korleder derfor ikke er sket, bør
provstiudvalget drøfte, om forsøgsordningen
med korarbejdet kan forlænges til og med 2015,
for at der kan blive en rimelig periode at
vurdere det på grundlag af.
Beslutter provstiudvalget at forlænge
forsøgsperioden, kan evalueringen finde sted i
sommeren 2015, hvor det så kan afgøres, om
der skal afsættes budgetmidler i 2016, og om
der er basis for at korarbejdet kan blive
permanent.
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Ansøgning om ændret brug af bevilling i
budget 2014
Sag: Nørre Nissum kirkekasse (1035) - Nørre
Nissum Sogn

Godkendt.

Ansøgning om ændret brug af bevilling i
budget 2014
I forbindelse med budget 2014 fik Nørre
Nissum kirkekasse bevilget 37.500 kr. til
istandsættelse af trappe på kirkegården.
Nørre Nissum menighedsråd ansøger
provstiudvalget om tilladelse til at bruge denne
bevilling til i stedet at få udarbejdet en
udviklings- og helhedsplan til Nørre Nissum
kirkegård jf. arkitektens forslag.
(se vedhæftede)
Menighedsrådet oplyser, at den nævnte trappe i
en fremtidsplanlægning meget vel kan tænkes
at få en anden løsning. Derfor ansøger
menighedsrådet om at måtte udsætte
trapperenoveringen og i stedet anvende beløbet
til dækning af iværksættelse af arkitektfirmaets
delplan 1.
Menighedsrådet påtænker at søge midler i
budget 2015 til planens færdiggørelse samt evt.
midler til påbegyndelse af de første konkrete
arbejder på kirkegården.
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Skitse og overslagspris
Sag: Adgangsforhold v. Møborg kirke (1040) Møborg Sogn

Beslutning
Provstiudvalget besluttede at godkende
menighedsrådets ansøgning om omlægning af
trappen samt reparation af pillerne ved indgangen
til Møborg kirkegård jf. menighedsrådets
ansøgning og tegning af forholdene.

Skitse og overslagspris
Møborg-Nees menighedsråd har fremsendt
skitse vedr. omlægning af trappen ved
parkeringspladsen v. Møborg kirke, samt
renovering af pillerne for at modvirke
fugtindtrægning.
Der er i budget 2014 afsat midler til hhv.
renovering af piller ved indgang: 45.000 kr.
samt adgangsforhold: 130.000 kr.
Skitse og skrivelse vedlagt.
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Overordnede rammer for
konfirmandundervisning
Sag: Konfirmandundervisning fremadrettet
(1010)
Overordnede rammer for
konfirmandundervisning
I forbindelse med den nye folkeskolereform har
provsten været indkaldt til møde med
kommunen for at drøfte de konsekvenser,
reformen kan have for
konfirmandundervisningen, og for at drøfte
overordnede rammer for
konfirmandundervisningen.
Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune har
besluttet, at de konkrete aftaler bør indgås
mellem den lokale skole og præst.

Beslutning
Provstiudvalget drøftede nogle af de problemer, der
kan opstå som følge af, at
konfirmationsforberedelsen mange steder får nye
vilkår fra næste skoleår.
Provstiudvalget er opmærksom på, at der kan blive
brug for ekstra midler til transport, fordi
forberedelsen nogle steder kommer til at ligge på
tidspunkter, hvor der ikke er mulighed for offentlig
transport.
Provstiudvalget er også villig til at finansiere
merudgifter for menighedsrådene i forbindelse med
evt. gæstelærere eller ekskursioner i forbindelse
med heldagsundervisning.
Menighedsrådene anmodes om, på bilag 5 i
budgetbidraget for 2015, at tage højde for ekstra
udgifter til konfirmandundervisningen.

Konfirmandundervisningen skal udgøre ml. 48
og 56 lektioner i løbet af skoleåret (á 45 min)
Parterne er enige om, at ialt 28 timer kan
placeres på max 4 dage og ellers på hele dage
(7 lektioner), halve dage fra kl. 12 (4 lektioner).
De øvrige lektioner på ml. 20 og 28 lektioner
placeres indenfor skoledagen, som er fra kl.
8.00 - 16.00.
Dog vil der lokalt være mulighed for andre
løsninger - også morgentimerne - hvis
skoleleder og præst kan blive enige herom.
Ovenstående ordning bliver formodentlig ikke
udgiftsneutral for kirkekasserne, fordi der skal
indsættes busser og laves alternative former for
undervisning.
Provstiudvalget drøfter sagen og beslutter
hvordan menighedsrådene kan skabe gode
rammer for konfirmationsforberedelsen.
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Varmekilder i præstegårdene i fremtiden
Sag: Varmekilder i præstegårde og andre
kirkelige bygninger (1038)
Varmekilder i præstegårdene i fremtiden
Provstiudvalget har på møder d. 10.09.13 og d.
09.10.13 drøftet problemet med alt for store
varmeudgifter i kirkerne.
Det blev i forbindelse med drøftelserne
besluttet, at der skal afsættes midler til
undersøgelse af energiforbruget i budget 2015.
Firmaet Pro Energi i Struer gør meget i at
undersøge den slags, og har i efteråret 2013
givet udtryk for, at prisen ved undersøgelse af
10 kirker er 3.200 kr. pr. kirke.
Der må forventes en prisstigning inden 2015,
og der er, som forslag, afsat 4.000 kr. til alle
kasser i den foreløbige driftsrammebevilling.

Beslutning
Provstiudvalget drøftede sagen.
Menighedsrådene opfordres til at være
opmærksomme på udgifterne til opvarmning af
præsteboliger og sognegårde.
Hvis der skal installeres nye varmeanlæg i
præsteboliger, hvor der ikke er mulighed for
fjernvarme, bør det overvejes, om der kan etableres
jordvarme eller "luft til vand" varme.

- Dog undtagen: Lemvig, Thyborøn som har
nyrenoverede kirker.
Provstiudvalget har koncentreret sig om
kirkerne mht. varme(styring) jf. ovenstående.
Provstiudvalget bør drøfte, hvad der skal gøres
for at imødegå for store varmeudgifter i
præstegårdene fremover.
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Ang. byggeudvalg
Sag: Nyt provstikontor v. Bøvling præstegård
(1039) - Bøvling Sogn

Følgende blev valgt til byggeudvalget:
Jens Bjerg Olesen
Grete Tidemann Dahl
Knud Erik Nissen

Byggeudvalg
I forbindelse med budget 2014 blev Bøvling
Kirkekasse bevilget 1.000.000 kr. til bygning af
nyt provstikontor i forbindelse med
'præstegården'.
Stiftsrådet har på sidste møde truffet beslutning
om, at provststillingen i Lemvig provsti
fastlægges i Bøvling, og forberedelserne til
byggeriet kan derfor igangsættes.
Bøvling menighedsråd bliver bygherre på
projektet.
Provstiudvalget bør være repræsenteret i
byggeudvalget. Der vælges én måske to
provstiudvalgsmedlemmer til udvalget.
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Kirkens Korshær
Sag: Kirkens Korshær (1041)
Kirkens Korshær
Stiftet har på Den Digitale ArbejdsPlads lagt en
nyhed ud: "Opfordring fra Kirkens Korshær:
Vil I være med til at arbejde for samfundets
udsatte og dermed understrege, at folkekirken
er en handlende kirke i forhold til aktuelle,
sociale problemer"

Beslutning
Provstiudvalget drøftede sagen og besluttede at
meddele menighedsrådene, at provstiudvalget, pga.
provstiets økonomiske situation, ikke kan bevilge
ligningsmidler til dette formål.
Provstiudvalget finder det naturligt, at
menighedsrådene støtter Kirkens Korshærs arbejde
i de sogne, hvor Kirkens Korshær arbejder, hvis der
lokalt kan findes midler til det.

Provstiudvalget bør have en holdning til sagen
og drøfter det udsendte materiale.
(vedhæftet)
Materiale fra DAP vedr. Kirkens Korshær
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Godkendelse af PUK årsregnskab 2013
Sag: PUK 2013 (865)

Provstiuvdalget godkendte PUK kassens
årsregnskab 2013, som har følgende 'stempel':

Godkendelse af PUK årsregnskab 2013

Lemvig Provstiudvalg, CVR-nr. 21314641,
Regnskab 2013, Afleveret d. 11.03.2014 09:27

Til provstiudvalgets godkendelse
(vedhæftet)
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Fastsættelse af den foreløbige
driftsrammebevilling vedr. budget 2015
Sag: Budget 2015 (1028)

Beslutning
Provstiudvalget behandlede udregningerne af de
foreløbige driftsrammebevillinger vedr. budget
2015.
Følgende ændres i forhold til udregningen:

Fastsættelse af den foreløbige
driftsrammebevilling vedr. budget 2015
Provstiudvalget skal senest d. 15. april 2014
udmelde foreløbige driftsrammebevillinger
vedr. budget 2015 til kirkekasserne.
Vi har med udgangspunkt i den foreløbige
driftsrammebevilling for 2014 udregnet forslag
til den foreløbige driftsrammebevilling vedr.
budget 2015.
Der er taget højde for de beslutninger om ekstra
bevillinger / nedskæringer, som provstiudvalget
tog i forbindelse med budget 2014. Det fremgår
af oversigterne, hvilke forhold det drejer sig
om.

I forbindelse med budgetbehandlingen vedr. 2014
besluttedes det, at Ferring kirkekasse fra og med
budget 2015 skulle trækkes 25.000 kr. vedr.
lønudgifter til graveren pga. tidsbesparelse ifb. med
ringeanlæg.
Ringeanlægget er imidlertid ikke blevet godkendt i
Stiftet, og besparelsen kan derfor ikke opretholdes.
Til gengæld har provstiudvalget noteret sig, at der
bør findes en regulering sted i Ferring kirkekasse i
forbindelse med budgetbehandlingen i august. Der
blev i budget 2014 afsat 100.000 kr. til automatisk
ringning og låsning i Ferring kirke.
Der afsættes 206.500 kr. til renteudgifter i Fjaltring
kirkekasse i forbindelse med nyt stiftsmiddellån.

Der er afsat 4.000 kr. til undersøgelse af
energiforbrug i alle kirker (Dog undtagen
Lemvig og Thyborøn, som er nyrestaurerede)

Provstiudvalget besluttede at udmelde
Kirkeministeriets foreløbige fremskrivnings
procenter på 0,3% på lønudgifter og 0,9% på øvrige
driftsudgifter.

Der er som sædvanlig foretaget reguleringer
vedr. de hjemfaldne gravstedskapitaler samt
rateudbetalingerne af de nye aftaler.
De hjemfaldne gravstedskapitaler varierer
meget fra år til år, og rateudbetalingerne stiger
støt fra år til år.

Hvad angår Folkekirkens forsikring forventes det,
at udmeldingen kommer sidst i marts, og der tages
højde for denne udmelding, inden vi sender noget
til menighedsrådene.

Forskellen i hjemfaldne gravstedskapitaler fra
2014 til 2015 total for alle kasser udgør ca.
89.000 kr. som udbetales mere i 2015 end i
2014.
Forskellen i budgetteret beløb vedr.
rateudbetalingerne fra 2014 til 2015 total for
alle kasser udgør ca. 135.000 kr.

Oversigt over foreløbige driftsrammebevillinger
vedr. 2015 efter ovennævnte reguleringer
eftersendes, når vi har modtaget og indarbejdet
endelig udmelding vedr. forsikringen.

Renteindtægterne af kapitaler i stiftet falder i
2015 med 1,5 %.
I budget 2014 regnede vi med 4,5 % i
renteindtæger, men stiftet har oplyst, at
indlånsrenten for 2015 er 3,0 %.
Det betyder, at renteindtægterne af
stiftskapitaler i 2015 er væsentlig mindre end i
2014:
ca. 750.000 kr. total for alle kasser.
Stiftet har samtidig oplyst at udlånsrenten
fortsat er 3,5 %. Der er taget højde for rentens
størrelse i udmeldingerne.
Kirkeministeriet har oplyst at Finansministeriet
først udmelder pris- og lønfremskrivninger for
2015 i løbet af maj, og staten anvender derfor i
første omgang pris- og lønfremskrivningen for
2014 i budgetprocessen. Provstierne anbefales
at gøre det samme:
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Beslutning

Løn: 0,3 %
Øvrige driftsudgifter: 0,9 %
Kirkeministeriet har endnu ikke meddelt
størrelsen på Folkekirkens forsikring for de
lokale kasser i 2015. og udgangspunktet er
derfor, at beløbet er uændret i forhold til 2014.
Vi har fået oplyst, at beløbene forventes
udmeldt sidst i marts, og vi kan derfor nå at
tilpasse udmeldingen inden vi sender til
menighedsrådene.
Der er på skemaet til beregning af den
foreløbige driftsrammabevilling lavet 2
forskellige beregningsmodeller:
1. Hvor vi går ud fra en 0-løsning: "Budgettal
til fremskrivning"
2. Hvor vi har indregnet Kirkeministeriets
fremskrivningsprocenter
(Vedlagt: Beregning af den foreløbige
driftsrammebevilling i de enkelte kasser.
Samlet oversigt over foreløbig
driftsrammebevilling til alle kasser.
Kirkeministeriets skrivelse ang. folkekirkens
budgetter for 2015)
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Fjaltring Kirke, istandsættelse, revideret
budget
Sag: Fjaltring kirke (805) - Fjaltring Sogn

Taget til efterretning.

Fjaltring Kirke, istandsættelse, revideret budget
Provstiudvalget behandlede og godkendte på
mødet d. 09.10.13 et projekt vedr.
istandsættelse af Fjaltring kirke.
Skitsebudgettet vedr. istandsættelsen lød på
4.862.843,75 kr. incl. moms, og provstiudvalget
besluttede at anbefale, at Fjaltring
menighedsråd blev bevilget et stiftsmiddellån
med en løbetid på 15 år.
Stiftet har efterfølgende godkendt projektet jf.
referat 10.12.13.
Efterfølgende har arkitekten henvendt sig, da
håndværkerne er mere pessimistiske i deres
vurdering af arbejdets omfang.
Arkitekten ser sig derfor nødsaget til at forhøje
skitsebudgettet med ca. 1.200.000 kr. til ialt ca.
6.000.000 kr.
Provsten har på provstiudvalgets vegne givet
udtryk for, at arbejdet skal udføres, og hvis
bevilgede lån ikke er tilstrækkelig, må det
forhøjes.
(Vedhæftet arkitektens skrivelse samt nyt
skitsebudget)
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Biskoppen tiltræder at Gudum MR
fortsætter med 4 medlemmer
Sag: Gudum menighedsråd (810) - Gudum
Sogn

Taget til efterretning

Biskoppen tiltræder at Gudum MR fortsætter
med 4 medlemmer
Der har været en del udskiftninger i Gudum
menighedsråd, og der er ikke flere suppleanter.
Biskoppen har godkendt at Gudum
menighedsråd fortsætter valgperioden ud med 4
medlemmer.
Menighedsrådet består fremover af følgende
medlemmer:
Christian Futtrup (formand)
Jacob Tougaard (næstformand og
kontaktperson)
Hans Peder Krogsgård (kirkeværge og kasserer)
Kirsten Lystbæk Grysbæk (sekretær)
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Orientering om indsigelse mod opstilling af
vindmøller
Sag: Opsætning af 12 vindmøller nord for
Møborg kirke (1012) - Møborg Sogn

Taget til efterretning

Orientering om indsigelse mod opstilling af
vindmøller
Vi har fra stiftet fået oplyst at Holstebro
Kommune påtænker at opføre 12 vindmøller
nordøst for Vemb.
Stiftsøvrigheden har modtaget udtalelse i sagen
fra den kgl. Bygningsinspektør og på baggrund
af denne kontaktet Naturstyrelsen via
Kirkeministeriet, således der kunne blive
nedlagt statslig indsigelser imød opførelsen.
Der er afholdt møde med Holstebro Kommune
d. 17. marts, hvor bla. stiftsøvrigheden og
provsten deltog.
Provsten orienterer fra mødet.
(sagen vedhæftet)
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Godkendt vandaftale for Carsten Riis Jensen
Sag: Vandaftaler præster (1014)

Taget til efterretning

Godkendt vandaftale for Carsten Riis Jensen
Provsten har på provstiudvalgets vegne
godkendt vandaftale vedr. sognepræst Carsten
Riis Jensen.
Da der er fælles vandmåler på præstebolig og
konfirmandstue og da haven er over 1.000 m2
er det aftalt at kirkekassen betaler 35% af det
målte forbrug.
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Stiftet afgørelse ang. automatisk ringeanlæg
og dørlås i Ferring Kirke
Sag: Automatisk ringeanlæg i Ferring kirke
(982) - Ferring Sogn

Taget til efterretning

Stiftet afgørelse ang. automatisk ringeanlæg og
dørlås i Ferring Kirke
Sagen har været forelagt stiftets konsulenter til
udtalelse, og stiftet har på baggrund heraf
meddelt, at ansøgningen ikke kan godkendes på
det foreliggende grundlag.
Hvad angår dørlåsen er det en forudsætning, at
der skal fremsendes et mere detaljeret
materiale, der beskriver de installationer, der
ønskes, før der kan træffes en afgørelse.
Automatisk ringeanlæg:
Klokken er fra 1469 og en sjælden klokke. Med
automatisk ringning vil der ikke være et dagligt
tilsyn med klokken. En ringer vil kunne mærke,
om noget trækker skævt, mens en maskine vil
fortsætte, indtil klokken revner.
(udtalelser vedhæftet)
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Bindende stiftsbidrag 2015
Sag: Det bindende stiftsbidrag (835) - Viborg
Stift

Taget til efterretning

Bindende stiftsbidrag 2015
Stiftet har oplyst, at det Bindende Stiftsbidrag
for 2015 udgør 0,467545497% af den kirkelige
ligning i 2014.
Det Bindende stiftsbidrag i 2015 for Lemvig
provstis vedkommende udgør: 163.911,99 kr.
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Stiftet godkender hele projektet
Sag: Fjaltring kirkes historiske inventar (794)
- Fjaltring Sogn

Taget til efterretning

Stiftet godkender hele projektet
På baggrund af provstiudvalgets indstilling på
sidste møde d. 21.01.14 har stiftet godkendt
hele projektet vedr. istandsættelse af kirkens
historiske inventar.
Menighedsrådet har efterfølgende ansøgt
kirkeistandsættelsesordningen om midler til
projektet.
(Sagen vedhæftet)
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Ny bygningssagkyndig
Sag: Provstiudvalgets Bygningssagkyndige
(1018)

Taget til efterretning

Ny bygningssagkyndig
Provstiudvalgets nye bygningssagkyndige er
arkitekt Niels Christian Andersen, Struer.
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Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens
Skoletjeneste 6. februar 2014
Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift
(807) - Viborg Stift

Taget til efterretning

Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens
Skoletjeneste 6. februar 2014
Til provstiudvalgets orientering
(vedhæftet)
27

Byggeregnskab Thyborøn kirke
Sag: Thyborøn kirke (877) - Thyborøn Sogn

Taget til efterretning

Byggeregnskab Thyborøn kirke
Til provstiudvalgets orientering.
(vedhæftet)
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Byggeregnskab Ferring kirke
Sag: Ferring kirke, indvendig restaurering
(812) - Ferring Sogn

Taget til efterretning

Byggeregnskab Ferring kirke
Til provstiudvalgets orientering.
(vedhæftet)
29

Eventuelt

Referat godkendt:
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Torsdag d. 1. maj 2014 kl. 10.30
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