Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: Bettina R. Tonnesen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Besigtigelse af mandskabsfaciliteterne på
Thyborøn kirkegård
Sag: Mandskabsfaciliteter på Thyborøn
kirkegård (1076) - Thyborøn Sogn

Provstiudvalget har fuld forståelse for, at der er
brug for bedre og mere tidssvarende faciliteter på
kirkegården.

Besigtigelse af mandskabsfaciliteterne på
Thyborøn kirkegård

Menighedsrådet opfordres til at gøre sig nogle
tanker om, hvad man kan tænke sig. Der bør laves
en helhedsløsning, og provstiudvalget ser for sig, at
der i løbet af en kortere årrække vil kunne findes
midler til formålet.

Det er aftalt med Thyborøn menighedsråd, at
mødes på kirkegården kl. 9.00.
3

Provstiudvalgsmøder

Det forslåede datoer blev vedtaget.

Fastsættelse af datoer for kommende
provstiudvalgsmøder:

Herudover blev der planlagt et provstiudvalgsmøde
d. 18. november 2014 kl. 16.30.

Allerede planlagt:
Tirsdag d. 9. december 2014 kl. 10.00
Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 10.00
Forslag til nye datoer:
Tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 10.00
Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 10.00
Tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 10.00
Tirsdag d. 18. august 2015 kl. 10.00
Onsdag d. 2. september 2015 kl. 19.30
(Budgetsamråd)
Onsdag d. 9. september 2015 kl. 10.00
(Budgetmøde)
Tirsdag d. 6. oktober 2015 kl. 10.00
Tirsdag d. 10. november 2015 kl. 10.00
4

Revisionsprotokollat vedr. PUK regnskab
2013
Sag: PUK 2013 (865)

Provstiudvalget godkendte og underskrev
revisionsprotokollatet.

Revisionsprotokollat vedr. PUK regnskab 2013
Til provstiudvalgets godkendelse
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Mødepunkt

Beslutning

(Vedhæftet)
5

Årlig kasseeftersyn
Sag: PUK 2014 (1052)

Provstiudvalget foretog kontrol af indestående på
PUK kassens konti.
Der var ingen bemærkninger.

Årlig kasseeftersyn
Provstiudvalget foretager kontrol af indestående
på PUK kassens konti.
6

Ang. beløbsrammen
Sag: Vandborg præstegård (897) - Vandborg
Sogn

Drøftet

Ang. beløbsrammen.
Udredning vedr. beløbsrammen for
renoveringen af Vandborg præstebolig.
7

Ansøgning om igangsætning af renoveringen
Sag: Vandborg præstegård (897) - Vandborg
Sogn

Provstiudvalget behandlede og godkendte det
reducerede budget og tillader igangsætning af
renoveringen af Vandborg præstebolig.

Ansøgning om igangsætning af renoveringen
Præstegårdsudvalget ansøger om tilladelse til at
igangsætte renoveringen af Vandborg
præstebolig.

Provstiudvalget besluttede at fastholde lånerammen
på 1.630.000 kr., som udmeldt i forbindelse med
budgetbehandlingen og søger Stiftsøvrigheden om
at bevilge et stiftsmiddellån med en løbetid på 10
år.

Man har, på baggrund af provstiudvalgets svar
efter PU mødet d. 09.09.14, foretaget en del
besparelser, og ender herefter op med et
projektbeløb inkl. moms på: 2.210.424 kr.
Indregnet i dette beløb er montering af 7 stk.
ovenlys vinduer, som ikke har været med i
tidligere udregning.

De 1.000.000 kr., som Vandborg kirkekasse
tidligere har fået, skal sammen med lånebeløbet på
1.630.000 kr. dække renoveringen af præstegården,
jordvarmeanlægget og den forhøjede
arkitektregning på 93.750 kr.
Der bevilges derfor ikke 5% midler til den
forhøjede arkitektregning.

Præstegårdsudvalget har af entreprenøren fået
oplyst, at hvis et genveksanlæg spares væk, skal
der alligevel etableres lovpligtig ventilation i en
del af rummene.
Entreprenøren foreslår derfor, at der etableres et
genveks-anlæg, som dog er en del billigere. Det
pointeres, at dette anlæg ikke har den
energieffektivitet, som der var tilfældet i det
anlæg, der oprindeligt var regnet med.
Byggeudvalget vil sammen med entreprenøren
på ugentlige møder sikre et nødvendigt tilsyn
med byggeriet, og der spares 50.000 kr. incl.
moms i 'rådgiverhonorar tilsyn'.
Dog er det aftalt med arkitekten, at der stadig
kan hentes telefonisk rådgivning.
Udvalget ansøger provstiudvalget om en
ekstrabevilling til dækning af den del af
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Mødepunkt

Beslutning

rådgiverhonoraret, som overstiger arkitektens
overslagspris, - godkendt på mødet d. 14.05.14.
Det drejer sig om 93.750 kr. incl. moms.
Da arkitekten på mødet mellem menighedsråd
og provstiudvalg gav udtryk for, at han
skønnede at arkitekthonoraret blev 175.000 kr.
excl moms, anser præstegårdsudvalget det for
at være uforudset, at beløber efterfølgende
stiger så væsentlig.
(Ansøgning og oversigt er vedhæftet)
Vandborg, ansøgning om ekstrabevilling

8

Murankre, Nørre Nissum Kirke
Sag: Nørre Nissum kirke (908) - Nørre
Nissum Sogn

Provstiudvalget drøftede sagen og besluttede at
udsætte sagen til næste provstesyn, som finder sted
i 2015.

Murankre, Nørre Nissum Kirke
Nørre Nissum menighedsråd har i budget 2014
afsat et beløb på 19.375 kr. til reparation af
murankre på Nørre Nissum kirke.
Man har efterfølgende fundet ud af, at dette
beløb på ingen måde rækker.
Menighedsrådet har bedt arkitekt Knud
Fuusgaard kigge på forholdene. Fuusgaard har
været i kirken og ud fra, hvad der kan ses fra
terræn og betragtes gennem kikkert, samt ses
fra gulvene i tårnet, er det tydeligt at ankrene
trænger til vedligehold og / eller reparation.
Nogle af ankrene er ødelagt af rust eller helt
forsvundet.
Fuusgaard mener, at alle ankre skal afmonteres,
repareres eller udskiftes, rustbeskyttes,
overfladebehandles og males, hvorefter de kan
monteres/genmonteres.
Fuusgaard har ikke kalkuleret på det ret
omfattende projekt endnu, da der ligger en del
timer i det.
Inden Fuusgaard fortsætter, vil han gerne have
menighedsrådets og provsitudvalgets tilladelse /
godkendelse til dette.
(Billeder samt Fuusgaards skrivelse vedhæftes)
9

Ansøgning om 5% midler Møborg-Nees
Sag: Ansøgning om 5% midler Møborg-Nees
kirkekasse (1101) - Møborg Sogn

Provstiudvalget anser det for at være en uforudset
udgift, og besluttede derfor at bevilge 29.560,21 kr.
af 5% midlerne til formålet.

Ansøgning om 5% midler Møborg-Nees
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Beslutning

Møborg-Nees menighedsråd ansøger
provstiudvalget om: 29.560,21 kr. af 5%
midlerne til uforudsete udgifter i forbindelse
med udskiftning af motor til ringeanlæg ved
Nees kirke.
Menighedsrådet oplyser, at motoren var gået i
stykker, og den kunne ikke repareres.
(Vedhæftet)
10

Ang. driftsrammebevillig 2015
Sag: Fjaltring kirkes historiske inventar (794)
- Fjaltring Sogn
Ang. driftsrammebevillig 2015
Fjaltring menighedsråd spørger provstiudvalget,
om det kan regne med, at midlerne til
restfinansiering af det historiske inventar i
Fjaltring kirke kan bevilges i budget 2016.

Provstiudvalget vil i forbindelse med
budgetbehandlingen vedr. budget 2016 tage stilling
til, om midlerne kan findes i 2016.
Udvalget er opmærksom på, at restfinansieringen
skal finde sted senest i 2017 for at tilskuddet fra
kirkeistandsættelsesordningen kan opretholdes.
Hvad angår renoveringen af Fjaltring kirkes tag og
loft går provstiudvalget ud fra, at hele projektet
gøres færdigt på en gang.

Menighedsrådet spørger i samme forbindelse,
om der er noget i vejen for, at renoveringen af
kirkebygningen fortsætter, selvom arbejdet er
delt i 2 etaper.
Det oplyses, at arbejdet på og i tårnet nærmer
sig sin afslutning. Blytækkeren er færdig, og
stilladset er ved at blive taget ned. Klokken er
endnu ikke på plads.

11

Ang. restaurering af skjoldhagel
Sag: Ansøgning om anvendelse af
kassebeholdningen (1110) - Hove Sogn

Godkendt

Ang. restaurering af skjoldhagel
Hove-Hygum-Tørring menighedsråd har haft 6
messehagler til at hænge i de tre kirker, og der
er blevet kommenteret på, at de bare hang og
blev ældre og ubrugelige.
Derfor har sognepræst Iben Tolstrup haft dem
med til Selskab for kirkelig kunst her i foråret
2014, hvor det blev vurderet, om de var
bevaringsværdige og kunne bruges.
Det er vurderet at en violet skjoldhagel er værd
at istandsætte. Det er en udgift på ca. 32.000
kr., som menighedsrådet ansøger
provstiudvalget om at måtte finansiere med
kassebeholdningen.
(Bilag vedhæftet)
12

Naboorientering vedr. opførelse af nyt
provstikontor
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Mødepunkt

Beslutning

Sag: Nyt provstikontor v. Bøvling præstegård
(1039) - Bøvling Sogn
Naboorientering vedr. opførelse af nyt
provstikontor
Vi har fra Lemvig kommune modtaget
naboorientering vedr. ansøgning om tilladelse
til opførelse af nyt provstikontor på 135 m2 på
Bøvlingvej 15, 7650 Bøvlingbjerg
(vedhæftet)
13

Ang. informationsniveauet.
Sag: Informationsniveau i forbindelse med
budgetbehandling. (1108)
Ang. informationsniveauet.
Provstiudvalget drøfter, om der fremadrettet
skal ændres praksis for, hvordan vi
kommunikerer budgetbehandlingen ud.

14

Ansøgning om renovering af den gamle
kirkegård
Sag: Bøvling kirkegård (1025) - Bøvling Sogn

Provstiudvalget besluttede fremadrettet at være
mere offensive i forbindelse med budgetarbejdet.
Det blev besluttet, at provsten fremover, når
budgetbehandlingen er afsluttet, retter henvendelse
til De Bergske Blade og tilbyder en oversigt over
de udmeldte bevillinger til kirkekasserne.
Avisen opfordres i samme forbindelse til selv at
henvende sig til menighedsrådene for flere
informationer.

Godkendt.

Ansøgning om renovering af den gamle
kirkegård
Bøvling menighedsråd ansøger om tilladelse til
at iværksætte renovering af den østlige del af
den gamle kirkegård jf. vedhæftede tegninger.
Begrundelsen for ønsket om ændring er, at få
nogle dybere gravsteder og bredere gange, da
gravstederne ikke alle holder målene som
angivet i vedtægterne.
Samtidig trænger en del planter både hække og
nogle af de større træer /buske til at blive
udskiftet og tyndet ud.

15

Ansøgning om omprioritering af midler
Sag: Ferring kirkekasse (1113) - Ferring Sogn

Provstiudvalget besluttede at godkende
ansøgningen om omprioritering af midler.

Ansøgning om omprioritering af midler
Ferring menigedsråd ansøger provstiudvalget
om tilladelse til at omprioritere midler til
etablering af flisegang: 25.000 kr.og i stedet
anvende midlerne til kalkning af visse
udpegede steder, hvor der er afskalninger i
Ferring kirke.
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Beslutning

Mureren har udregnet en pris på 35.000 kr. og
menighedsrådet oplyser, at man forventer at
kunne finde det resterende beløb.
Kalkningen ønskes udført i forbindelse med, at
kalkmalerierne nu er klar til at blive genindsat i
kirken.
(Ansøgning m. bilag vedhæftet)
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Kirkeministeriets godkendelse af vedtægt om
fælles korleder i Lemvig Provsti
Sag: Korsamarbejde i Lemvig provsti (884)

Taget til efterretning.

Kirkeministeriets godkendelse af vedtægt om
fælles korleder i Lemvig Provsti
Kirkeministeriet har nu godkendt vedtægten om
fælles korleder i Lemvig provsti.
17

Likviditetslån udbetalt
Sag: Likviditetslån Gudum kirkekasse (1109) Gudum Sogn

Taget til efterretning.

Likviditetslån udbetalt
Provstiudvalget besluttede på mødet d. 25.03.14
at bevilge Gudum kirkekasse et likviditetslån på
718.500 kr. til finansiering af istandsættelsen
af Gudum kirkes tag og tagrum.
Menighedsrådet har nu anmodet om at få lånet
udbetalt og beløbet er på baggrund heraf
overført til Gudum kirkekasses konto d.
26.09.14.
Beløbet skal tilbagebetales senest d. 25.09.15
18

Fotos fra tagarbejde i Gudum kirke
Sag: Gudum kirkes tag og tagrum (1032) Gudum Sogn

Taget til efterretning.

Fotos fra tagarbejde i Gudum kirke
Tagarbejdet ved Gudum kirke er nu afsluttet, og
arkitekten har fremsendt fotos.
(Fotos kan ses på sag nr. 1032)
19

Gudum menighedsråd har bedt Fuusgaard
besigtige forholdene
Sag: Fugt i tårnrummet i Gudum kirke (1087)
- Gudum Sogn

Taget til efterretning.

Gudum menighedsråd har bedt Fuusgaard
besigtige forholdene
I Gudum menighedsråds budgetønsker var bla.
jalousilåger i tårnrummet til afhjælpning af fugt
i tårnets murværk.
Provstiudvalget meddelte menighedsrådet, at
man ønsker sagen belyst, inden pengene
bevilges.
Menighedsrådet har nu oplyst, at man har bedt
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Orientering
Knud Fuusgaard besigtige og vurdere sagen.

20

Arbejdstilsynets rapport
Sag: Arbejdstilsynets besøg på provstikontoret
2014 (1102)

Taget til efterretning.

Arbejdstilsynets rapport
Vi har haft besøg af arbejdstilsynet.
Der var ingen bemærkninger.
21

Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens
Skoletjeneste i Viborg Stift d. 02-09-2014
Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift
(807) - Viborg Stift

Taget til efterretning.

Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens
Skoletjeneste i Viborg Stift d. 02-09-2014
(Vedhæftet)
22

Støtte til mødet "Tro møder tro"
Sag: Hospitalskirke i Gødstrup (842) - Viborg
Stift

Taget til efterretning.

Støtte til mødet "Tro møder tro"
Efter rundspørge på mail til provstiudvalget er
det besluttet, at Lemvig provstiudvalg støtter
mødet "Tro møder tro" med 3.000 kr.
23

Yderdøre Hove præstebolig
Sag: Hove præstebolig (765) - Hove Sogn

Taget til efterretning.

Yderdøre Hove præstebolig
Provsten og provstiudvalgets bygningskyndige
har d. 11.09.14 afholdt møde med
præstegårdsudvalget i Hove-Hygum-Tørring
ang. yderdørene i Hove præstebolig.
Det blev på mødet besluttet, at de
arkitekttegnede teaktræsdøre, der stammer fra
boligens opførelse skal bevares og forsynes
enten med en smal termorude eller med en
koblet forsatsrude. Efterfølgende skal de slibes
og behandles.
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Opsigelse af abonnement.
Sag: Videntjenesten for park og landskab
(820)

Taget til efterretning.

Opsigelse af abonnement.
Abonnementet på Videntjenesten Park og
Landskab er nu opsagt med virkning fra 2015.
25

Eventuelt

Det blev drøftet, at provstiudvalgets studietur i
2015 skal have hovedvægten på nogle af provstiets
kirkegårde.

Referatet godkendt:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 18. november 2014 kl. 16.30
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