Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 19. august 2014. Kl. 10.30
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: ingen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

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

Pkt. udsat til næste møde d. 9.september 2014

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

Provstiudvalgsmøder

Mødet i december er flyttet til d. 9.

Provstiudvalgsmødet d. 2. december skal
flyttes.
Forslag til ny dato: d. 9. december

Det blev besluttet, at fremtidige møder starter kl.
10.00.

Provstiudvalget tager stilling til, om fremtidige
møder skal starte kl. 10.00.
Der skal ikke længere tages hensyn til
konfirmandundervisningen, da det i fremtiden
foregår om eftermiddagen.
4

Ansøgning om 5% midler
Sag: Ansøgning om 5% midler til nyt oliefyr
(1072) - Møborg Sogn

Provstiudvalget godkendte ansøgningen og bevilger
85.250 kr. af 5% midlerne til Møborg-Nees
kirkekasse.

Ansøgning
Møborg-Nees menighedsråd ansøger om
85.250 kr. af 5% midlerne til uforudsete
udgifter i forbindelse med udskiftning af oliefyr
i Møborg kirke.
Menighedsrådet oplyser, at oliefyret var
sprunget læk, således at der skulle påfyldes
vand på systemet flere gange om ugen, ligesom
fyret gik i stå af samme årsag.
Menighedsrådet har indhentet 2 tilbud jf.
vedhæftede.
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Mødepunkt

5

Ansøgning
Sag: Ansøgning 5% midler til udgifter i
præstegården (1075) - Møborg Sogn

Beslutning

Provstiudvalget godkendte ansøgningen og bevilger
Møborg-Nees kirkekasse: 22.496.99 kr. af 5%
midlerne, da det ikke kunne forudses i forbindelse
med budgetlægningen, at sognene skulle have ny
præst.

Ansøgning
Møborg-Nees menighedsråd ansøger om 5%
midler til uforudsete udgifter i forbindelse med
ansættelse af ny præst.
Udgifterne vedrører:
Maling af præstegården: 5.450,93 kr.
Nyt køleskab: 3.799 kr.
Nyt emhætte - herunder fejlfinding samt
udskiftning af aftræksrør i etageadskillelse:
13.247,06 kr.
Der ansøges om ialt: 22.496,99 kr.
(Ansøgning vedhæftet)

6

Vedr. brev fra Dansk Miljørådgivning.
Sag: Fabjerg menighedsråd (808) - Fabjerg
Sogn

Provstiudvalget drøftede sagen og besluttede, at
opfordre Fabjerg menighedsråd til at lade
henvendelsen ligge, da der ikke graves i jorden lige
omkring kirken.

Vedr. brev fra Dansk Miljørådgivning.
Fabjerg menighedsråd har modtaget et brev fra
Dansk Miljørådgivning A/S med følgende
overskrift:
Arbejdsmiljø ved jordhåndtering påvirkes af
blytage - tilbud om lovpligtig APV.
Brevet beskriver undersøgelse på kirkegårde
med for højt blyindhold i jorden. Kilden til
forureningen på de undersøgte kirkegårde var
primært påvirkning via regnvand fra blytage.
Fabjerg menighedsråd har sendt brevet til
provstiudvalget, og spørger i den forbindelse
provstiudvalget:
1. Bestiller hvert menighedsråd en
undersøgelse?
2. Kan der være rabat ved flere kirker?
(Brevet vedhæftet)
Dansk Miljørådgivning - Fabjerg menighedsråd

7

Ang. provstesynet i Hove præstebolig
Sag: Syn 2014 (1057)
Ang. provstesynet i Hove præstebolig
Hove-Hygum-Tørring menighedsråd har
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Menighedsrådet opfordres til at indhente pris på
reparation af dørene hos et andet firma.
Provstiudvalget mener, det er en god beslutning at
udsætte malingen af taget.
Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

fremsendt supplerende oplysninger og
kommentarer til provstesynet af præsteboligen
d. 21.05.14:
Vedr. pkt. 1: Revnede tagplader udskiftes (og
males)
Præstegårdsudvalget ønsker ikke at male taget,
og gør opmærksom på, at det bør udskiftes
indfor en kort årrække.
Protokollens pkt. 2: Yderdøre repareres og
tætnes.
Præstegårdsudvalget ønsker dette pkt. ændret
til: Yderdøre skiftes, da prisforskellen vil være
forholdsvis lille.
(Skrivelse/ansøgning vedhæftes)
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Ansøgning om midler til dækning af
landinspektørregning
Sag: Gudum menighedsråd ansøger om 5%
midler (1082) - Gudum Sogn

Provstiudvalget besluttede at godkende
ansøgningen og bevilger Gudum kirkekasse:
71.710 kr. af 5% midlerne til formålet.

Ansøgning om midler til dækning af
landinspektørregning
Gudum menighedsråd ansøger om 71.710 kr. af
5 % midlerne til dækning af uforudsete udgifter
til faktura fra landinspektøren i forbindelse med
bortsalg og udstykning af forpagtergården i
Gudum tilbage i 2011.
I forbindelse med opgørelse af slutprovenu fra
salget, og i den forbindelse udmåling af
stiftsmiddellånet, er der ikke taget højde for
udgifterne til landmåler.
(Ansøgning m.m. vedhæftet)

9

PUK kvartalsrapport 2. kv. 2014
Sag: PUK 2014 (1052)

Godkendt

PUK kvartalsrapport 2. kv. 2014
Til provstiudvalgets godkendelse.
(Vedhæftet)
10

Menighedsrådenes indsendte budgetbidrag
behandles.
Sag: Budget 2015 (1028)

Provstiudvalget fordelte de forventede kirkelige
ligningsmidler for 2015 og udmelder drifts- og
anlægsrammebevillingerne til kirkekasserne.

Menighedsrådenes indsendte budgetbidrag
behandles.
Menighedsrådenes budgetbidrag vedr. budget

(Oversigten over udmeldingerne efter mødet samt
oversigten over kommunale ligninger og
mellemregninger er tidligere fremsendt i mail d.
20.08.14)
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Mødepunkt

Beslutning

2015 behandles.
Lemvig kommune har oplyst, at provenuet for
det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedr.
budget 2015 er: 34.977.844,70 kr.
Kirkeministeriet har oplyst at:
Landskirkeskatten er: 4.208.987 kr.
Udligningstilskuddet er: 4.357.000 kr.
På baggrund heraf udmeldes drifts- og
anlægsrammebevillingen vedr. budget 2015.
(Budgetmaterialet er tidligere fremsendt)
Kirkeministeriet har opdateret forventningerne
til pris- og lønudviklingen vedr. budget 2015:
Lønudgifterne: 1,1 % (tidl. udmeldt: 0,3%)
Øvrig drift: 0,9 % (tidl. udmeldt: 0,9%)
Anlæg: 2,1 % (ikke udmeldt tidl.)
KM brev vedr. budget 2015
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Orientering
11

Stiftet har sendt sagen til udtalelse hos
stiftetes konsulenter
Sag: Hove kirkegård (1007) - Hove Sogn

Taget til efterretning.

Stiftet har sendt sagen til udtalelse hos stiftetes
konsulenter
Den Kgl. bygningsinspektørs udtalelse til MR
Den Kgl. bygningsinspektør har udtalt sig i
sagen, og kan ikke anbefale projektet godkendt,
men anbefaler i stedet, at man undersøger en af
følgende 2 muligheder:
1. Graverbygningen placeres udenfor
kirkegården.
2. Graverbygningen placeres på kirkegården
med bevaring af diget, ændring af tagform,
ændring af hovedform, facader og
facademateriale samt reduktion af størrelsen til
omkring 80 m2.
For at begrænse sagsbehandlingstiden sendte
stiftet straks udtalelsen videre til
menighedsrådet, og bad menighedsrådet
fremsende deres bemærkninger til sagen.
Stiftet gjorde samtidig opmærksom på, at man
ikke har taget stilling til sagen, - der er med
henvendelsen alene tale om at få sagen så godt
oplyst som muligt, så afgørelsen vil kunne blive
truffet på det korrekte grundlag.
(Vedhæftet)
12

Temadag med arkitekter - Fokus på
byggesager
Sag: Provstiudvalget (951)

Taget til efterretning.
Grete Dahl og Carlo Hald ønsker at deltage.

Temadag med arkitekter - Fokus på byggesager
Indbydelse til temadag med arkitekter for
provstiudvalg m.fl. i Århus, Ålborg og Viborg
stifter d. 8. oktober 2014 kl. 16.30 - 20.00.
Tilmeldingsfristen er d. 1. oktober.
(Indbydelsen er sendt til PU-medl. d. 01.07.14)

13

Stiftet tillader, at Fjaltring får udsættelse til
betaling af afdrag til juni 2015
Sag: Fjaltring kirke (805) - Fjaltring Sogn

Taget til efterretning

Stiftet tillader, at Fjaltring får udsættelse til
betaling af afdrag til juni 2015
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Orientering
Stiftet har godkendt, at Fjaltring menighedsråd
får udsættelse af afdrag på lån til 2015, da der
ikke er afsat budgetmidler til formålet i budget
2015.
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Invitation Thyborøn - besigtigelse af
mandskabsfaciliteter
Sag: Mandskabsfaciliteter på Thyborøn
kirkegård (1076) - Thyborøn Sogn

Provsitudvalget besigtiger forholdene på Thyborøn
kirkegård d. 7. oktober kl. 10.00

Invitation Thyborøn - besigtigelse af
mandskabsfaciliteter
Thyborøn menighedsråd har sendt en invitation
til provstiudvalget ang. besigtigelse af
mandskabsfaciliteter m.m. på Thyborøn
kirkegård.
Vi har meldt tilbage til menighedsrådet, at
provstiudvalget kan komme forud for
provstiudvalgsmødet enten d. 9. september eller
d. 7. oktober.

15

Referat fra HR-mødet d. 12.06.14
Sag: HR-konsulenten (868)

Taget til efterretning.

Referat fra HR-mødet d. 12.06.14
Referat fra HR-udvalgsmøde d. 12.06.14 til
provstiudvalgets orientering.
(vedhæftet)
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Møde om "Det gode møde" i Lemvig provsti
- tirsdag d. 4. november 2015
Sag: "Det gode møde" og udvalg for psykisk
arbejdsmiljø d. 4. november 2015 (1043) Viborg Stift

Taget til efterretning.

Møde om "Det gode møde" i Lemvig provsti tirsdag d. 4. november 2015
Mødet er for menighedsrådsformændene i
Lemvig provsti.
I Viborg Stift er der nedsat et udvalg, som
arbejder med ”Det psykiske arbejdsmiljø” på
den folkekirkelige arbejdsplads, d. v. s. i
menighedsråd, blandt ansatte og præster og på
tværs af de faglige skel. Dette udvalg har i år
fokus på ”Det gode møde.” Repræsentanter fra
udvalget tilrettelægger mødet d. 4. november
sammen med provsten. Hensigten med mødet
er, at menighedsrådsformændene skal få nogle
”redskaber”, som kan være en hjælp, når
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Orientering
menighedsrådsmøderne skal tilrettelægges og
efterfølgende ledes, så møderne optimeres både
indholdsmæssigt og socialt og bliver til endnu
større glæde for menighedsrådsmedlemmerne.
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Eventuelt

Der har på det sidste har været en del indbrud ved
kirkerne i vores område.
Vi sender derfor en mail rundt til samtlige
menighedsråd og gravere i provstiet, hvor vi
opfordrer til, at man ringer eller mailer til
provstikontoret så hurtigt som muligt, hvis man
kommer ud for, at der er indbrud ved kirke
/kirkegård.
Vi vil så efterfølgende sende en mail rundt til alle
menighedsråd og gravere i provstiet, for at gøre
opmærksom på, at der er grund til at holde ekstra
øje.

Referatet godkendt:
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Næste møde:
Budgetsamråd: Onsdag d. 3. september 2014 kl. 19.30
Provstiudvalgsmøde (offentlig budgetmøde): Tirsdag d. 9. september 2014 kl. 10.00
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