Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: Bettina Reese Tonnesen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Præsentation af logomateriale
Sag: Logo til Lemvig provsti (987)

Henrik Krogh præsenterede det endelige materiale,
og provstiudvalget er meget godt tilfreds.

Præsentation af logomateriale
Henrik Krogh kommer og præsenterer samlet
'pakke'.
3

Fokus på graverstillingerne
Sag: Normeringer på kirkegårdene (1095)
Fokus på graverstillingerne
P.g.a. den økonomiske situation foreslås - efter
aftale med personalekonsulenten - at der i det
kommende år sættes fokus på kirkegårdene
(graverstillingerne) ved de enkelte kirker i
provstiet med henblik på at få tilpasset
timetallet på de enkelte kirkegårde til den
aktuelle virkelighed.

Nu skal det så implementeres i provstiet. Dette
kommer til at foregå i samarbejde mellem Henrik
og provstikontoret.

Personalekonsulenten deltog i mødet under dette
pkt. og orienterede om sagen.
Hensigten med tiltaget er ikke primært besparelser,
men at finde et passende niveau for stillingerne, og
at etablere et samarbejde mellem menighedsrådene.
Det handler om, at der skal være en slags
'fællesnævner' for alle kirkegårde.
- Nogle steder vil der, som følge deraf, være
besparelser, som evt. kan give luft i budgettet til
andre tiltag.
Personalekonsulenten kan være behjælpelig med at
foretage vurderinger af kirkegårdene. Hele
processen skal foregå i tæt samarbejde med
gravernes tillidsmand Søren Iversen.
Provstiudvalget er positiv overfor forslaget.
Det blev præciseret, at alle provstiets kirkegårde
bør vurderes.
Provstiudvalget besluttede, at man forud for
igangsætning af processen, inviterer formænd,
kirkeværger og kontaktpersoner til et møde, hvor
der orienteres om tankerne bag og om hvordan
selve forløbet forventes gennemført.
Efterfølgende inviterer personalekonsulenten alle
gravere til et orienteringsmøde om sagen.
Der blev ikke sat datoer på.
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Ansøgning om overførsel fra anlæg til drift
2014
Sag: Lemvig-Heldum kirkekasse (861) Lemvig Sogn

Beslutning
Godkendt.

Ansøgning om overførsel fra anlæg til drift
2014
Lemvig-Heldum menighedsråd har fremsendt
ansøgning om overførsel af 8.925,38 kr. fra
anlæg til drift i regnskabsåret 2014.
Beløbet stammer fra overskud i forbindelse
med anlæg af kirkegårdsdigerne i Heldum.
Menighedsrådet ønsker at anvende beløbet til
omlægning af fliserne på handicapstien op til
Heldum kirke.

5

Ansøgning fra menighedsrådet
Sag: Alterparti i Nørre Nissum kirke (1096) Nørre Nissum Sogn

Provstiudvalget er positiv overfor projektet, men
kan tidligst finde budgetmidler til formålet i 2017.
På det tidspunkt er nogle af de eksisterende
stiftsmiddellån faldet væk.

Ansøgning fra menighedsrådet
For 4-5 år siden påbegyndte man i Nørre
Nissum menighedsråd overvejelserne ang. nyt
alterparti i Nørre Nissum kirke.

Provstiudvalget betinger sig, at menighedsrådet
fortsætter med at indsamle midler og søge mulige
fonde, som kan støtte projektet.
Provstiudvalget er indstillet på, i forbindelse med
budget 2017, at bevilge max.700.000 kr., som er
det beløb, der pt. mangler, for at projektet kan
realiseres, fratrukket de midler, der yderligere
måtte indkomme fra fonde m.m.

Peter Brandes er valgt til opgaven, og
kunstnerens pris for værket er 1,9 mill.
Menighedsrådet har søgt mange fonde, og fået
tilsagn om 450.000 kr.
Udover at søge fonde, har man lavet
husstandsindsamling i sognet, hvilket har givet
ca. 170.000 kr.
Man har midler indestående i stiftet, som kan
anvendes til formålet: 280.000 kr. samt 30.103
kr. indestående i Vestjysk Bank.

Provstiudvalget er af den opfattelse, at projektet
kan opdeles i 2 etaper:
1.etape: Alterpartiet.
2. etape: Farvesætning og maling af kirken. Hvad
angår finansieringen af 2. etape, tager
provstiudvalget stilling til det, når budget 2017
behandles.

Dvs. der mangler pt. 1.000.000 kr. til
alterpartiet, hertil kommer ny farvesætning /
maling af kirkens inventar samt håndværkere i
forbindelse med nedtagning af det gamle alter
m.v.
Tidshorisonten for projektets færdiggørelse
forventer menighedsrådet vil være 2016/2017.
Menighedsrådet ansøger provstiudvalget om at
tage stilling til, om det kan forvente
stiftsmiddellån til restfinansiering.
Menighedsrådet oplyser, at man arbejder videre
med ansøgninger og indsamlinger, men
indrømmer, at uden et stftsmiddellån vil
opgaven blive opgivet. Sagen har fyldt rigtig
meget, og menighedsrådet tror på, at det vil
blive til utrolig megen glæde og fremgang for
Referat,09-09-2014

Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

sognet, og forventer at hele egnen vil høste
glæde heraf, hvis projektet bliver gennemført.
(Ansøgning og skitser vedhæftet)
skitseforslag og tanker omkringer Peter
Brandes projekt

6

Projekt vedr. ombygning af Vandborg
præstebolig
Sag: Vandborg præstegård (897) - Vandborg
Sogn
Projekt vedr. ombygning af Vandborg
præstebolig
Vi har modtaget tegninger, tilbudsliste og
økonomisk oversigt vedrørende renoveringen af
Vandborg præstebolig til provstiudvalgets
godkendelse.
Økonomisk oversigt efter licitation: 3.312.385
kr. incl. moms
I stedet for tagudskiftningen har
hovedentrenøren oplyst særpris på
understrygning af eksisterende tagsten med
bitumen til en pris af ca. 100.000 kr. + moms:
125.000 kr.
Tagudskftningen er prissat til 511.381 kr. +
moms: 639.226,25 kr. i tilbuddet. Det giver
altså en besparelse på 411.381 kr. + moms:
514.226,25 kr. og projektsum er herefter:
2.798.158,75 kr. incl. moms.
Arkitekten oplyser, at endelig kontraktsum
afventer hovedentrepronørens tilbagemelding
på enkelte punkter i tilbudslisten, som der er
uklarhed om.

Provstiudvalget kan ikke godkende den høje pris,
da det på det møde, som provstiudvalget havde
med menighedsrådene d. 14.05.14 mundtligt blev
aftalt, at renoveringen maksimalt måtte koste
2.200.000 kr. inkl. moms.
Hertil kommer jordvameanlægget.
Provstiudvalget er af den opfattelse, at der skal
foretages understrygning af det nuværende tag,
istedet for udskiftning af taget.
Provstiudvalget mener ikke, at det er nødvendigt at
installere ventilationslæg i præsteboligen.
Begrundelsen er, at det ikke findes i andre
præsteboliger.
Provstiudvalget stiller spørgsmålstegn ved
arkitektens honorar, som er steget væsentlig i
forhold til skitseprojektet.
Man forstår ikke, hvorfor jordvarmeanlægget nu er
indarbejdet i projektet, da der allerede er givet
grønt lys til det, og da det formodentlig allerede er
installeret.
Det bør kunne være medvirkende til at reducere
arkitektens honorar, hvis jordvarmeanlægget
trækkes ud.
Hvis menighedsrådene ønsker et møde, er
provstiudvalget villige til det.

(Projektet er vedhæftet)

7

Udkast til revisionsprotokol for PUK kassens
regnskab 2013
Sag: PUK 2013 (865)

Provstiudvalget besluttede at gøre indsigelse imod
bemærkningen om udbetaling af 5% midler til
Hove-Hygum-Tørring kirkekasse, og revisor
anmodes om at slette bemærkningen.

Udkast til revisionsprotokol for PUK kassens
regnskab 2013
Vi har modtaget udkast til revisionsprotokollen
for PUK kassens regnskab 2013.
Provstiudvalget drøfter revisionsprotokollen og
tager stilling til, om der skal gøres
bemærkninger hertil.
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Beslutning

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

Provstiudvalget kan godkende rådgivningsaftalen.

Rådgivningsaftale vedr. provstikontorbygning

Arkitekten anmodes om at ændre det.

Dog skal 'hovedet' ændres, så Bøvling
Menighedsråd står som bygherre i stedet for
Lemvig Provsti.

Rådgivningsaftale til provstiudvalgets
godkendelse.
Skitsetegninger og prisoverslag er vedhæftet til
orientering. Godkendelse heraf afventer
ansøgning fra Bøvling menighedsråd.

9

Budget for korleder 2014 /2015
Sag: Korleder Sisse Skovbakke (1088)

Godkendt

Budget for korleder 2014 /2015
Tilrettet budget for korleder - nu tilpasset
perioden august 2014 til og med december
2015 til provstiudvalgets godkendelse.
(vedhæftet)
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Afgørelse - mandskabafaciliteter
Sag: Hove kirkegård (1007) - Hove Sogn

Taget til efterretning

Afgørelse - mandskabafaciliteter
Stiftet har, på baggrund af indhentede
konsulentudtalelser, meddelt, at det indsendte
projekt ikke kan godkendes.
Stiftet giver udtryk for, at man gerne deltager i
et møde på kirkegården, hvor stiftsøvrighedens
konsulenter ligeledes vil deltage.

11

Møde vedr. yderdøre i præstegården
Sag: Hove præstebolig (765) - Hove Sogn

Taget til efterretning

Møde vedr. yderdøre i præstegården
I forbindelse med drøftelsen ang. yderdørene i
Hove præstebolig, er der indkaldt til møde d.
11.09.14, hvor provsten, provstiudvalgets
bygningskyndige samt præstegårdsudvalget
deltager.
12

Vedr. brev fra Dansk Miljørådgivning.
Sag: Dansk Miljørådgivning. (1094) - Viborg
Stift

Taget til efterretning

Vedr. brev fra Dansk Miljørådgivning.
Dorthe Pinnerup har været i kontakt med andre
stifter ang. denne sag, hvor Dansk
Miljørådgivning henvender sig til
menighedsråd.
Dorthe Pinnerup vurderer på baggrund heraf, at
der ikke er grund til at lave undersøgelser, bare
for en ordens skyld, men at man naturligvis
som ordentlige arbejdsgivere skal være
opmærksomme, hvis der bliver gravet i
områder, hvor der kan være risiko for
forurening.
Stiftskontorcheferne vil formentlig behandle
henvendelsen på et tidspunkt, og
provstiudvalget vil efterfølgende bliver
orienteret om udfaldet heraf.
13

Eventuelt
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Referatet godkendt:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmødet: Tirsdag d. 7. oktober 2014 kl. 10.00
(Provstiudvalget mødes på Thyborøn kirkegård kl. 9.00)
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