Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 21. januar 2014. Kl. 10.30
Mødested:

Fraværende: Bettina Reese Tonnesen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Hove kirkegård
Sag: Hove kirkegård (1007) - Hove Sogn

Provstiudvalget besigtigede forholdene på Hove
kirkegård, da menighedsrådet har et ønske om at
forbedre mandskabs- og redskabsforholdene på
kirkegården.

Hove kirkegård
Det er aftalt med Hove-Hygum-Tørring
menighedsråd, at mødet starter på Hove
kirkegård. Menighedsrådet vil drøfte nye
graverfaciliteter med provstiudvalget.
Samtidig vil menighedsrådet gerne vise det nye
konfirmandlokale frem.

Det er menighedsrådet, der har initiativretten til at
beslutte, hvad der ønskes lavet, men
provstiudvalget besluttede at anbefale
menighedsrådet at overveje følgende:
1. Kapellet nedlægges, og kapelbygningen indrettes
til kontor og mandskabsbygning med toilet og
badefaciliteter til de ansatte. Nuværende toilet
omdannes til handicaptoilet.
2. Kapellet nedlægges, og der indrettes værksted i
kapellet. Nuværende toilet omdannes til
handicaptoilet og nuværende kontor m.m. indrettes
til håndredskaber m.m.
Hvis ikke der indrettes værksted i kapellet, foreslår
provstiudvalget, at der laves værksted, der kan
opvarmes i den ene ende af en ny redskabsbygning,
der bygges udenfor kirkegården, hvor den
nuværende redskabsbygning ligger. Provstiudvalget
mener, at det vil være hensigtsmæssigt, at
nuværende redskabsbygning nedrives, og at der
bliver én bygning, der indeholder redskabsrum i
passende størrelse, og hvis forslag nr. 2 anvendes,
bør der også indrettes kontor og
mandskabsfaciliteter (inkl. toilet og bruserum) til
de ansatte i redskabsbygningen.
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Historisk inventar i Fjaltring kirke
Sag: Fjaltring kirkes historiske inventar (794)
- Fjaltring Sogn
Historisk inventar i Fjaltring kirke
Fjaltring menighedsråd ansøger om
godkendelse af istandsættelse af alt kirkens
inventar jf. projekt udarbejdet af Knud
Fuusgaard.

Beslutning
Provstiudvalget besluttede at anbefale hele
projektet godkendt. Dog betinger provstiudvalget
sig, at projektet opdeles i etaper, da der for
nuværende kun er midler til finansiering af
prædikestolen, prædikestolens opgangspanel samt
lydhimlen over prædikestolen jf. tidligere
godkendelse.

Provstiudvalget har på sit møde d. 06.02.13
behandlet sagen og anbefalet istandsættelse af
prædikestolen, prædikestolens opgangspanel
samt lydhimlen over prædikestolen.
Der skal foreligge en godkendelse af hele
projektet, for at der kan ansøges om midler fra
kirkeistandsættelsesordningen til det hele.
Se vedhæftede bilag
Sagen kan iøvrigt gennemses på sag 794.
Renovering udsættes til der er svar fra
kirkeistandsættelsesordningen
Udtalelse fra den kgl. bygningsinspektør vedr.
Fjaltring kirke
PU anbefaler at kirkeistandsættelsesordningen
søges til alt inventaret
Stiftets afgørelse vedr. restaurering af
prædikestol m.m.
PU anbefaler ren. af prædikestol m.v. i Fjaltring
kirke
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Jordvarmeanlæg Vandborg Præstegård
Sag: Vandborg præstegård (897) - Vandborg
Sogn
Jordvarmeanlæg Vandborg Præstegård
Præstegårdsudvalget for Vandborg præstegård
ansøger provstiudvalget om tilladelse til at
færdiggøre jordvarmeanlægget ved Vandborg
præstegård.

Beslutning
Provstiudvalget besluttede at godkende, at
jordvarmeanlægget må gøres færdigt.
I forlængelse af behandlingen af denne sag
besluttede provstiudvalget, at det udelukkende er
lejeboligen i Vandborg, der skal stilles til rådighed
til den kommende præst.
Provsten har efterfølgende givet menighedsrådene
besked herom.

Anlægget er iflg. udvalgets skrivelse
myndighedsgodkendt af Lemvig kommune, og
jordslanger er nedgravede.
Baggrund for ansøgning
Præstegårdsudvalget ønsker at sikre, at
præstegården, i perioden hvor den står tom,
ikke tager skade i det fugtige vejr, og man
bliver nødt til at sætte lidt varme på i alle afsnit.
Hvis jordvarmen bliver tilsluttet vil det, som
vist i beregningerne, give en væsentlig billigere
opvarmning af præstegården.
(Ansøgning og beregninger er vedhæftet)
(Tilbudsprisen på jordvarmeanlæg er indarb. i
materialet med overslagspriser v. renovering, vedhæftet)
Vandborg præstebolig - overslagspriser og
tegninger

5

Kalkmalerier Lomborg kirke
Sag: Kalkmalerier Lomborg kirke (1006) Lomborg Sogn

Provstiudvalget drøftede Nationalmuseets
besigtigelsesnotat, og provstiudvalget er af den
opfattelse, at renoveringen kan udsættes foreløbig.

Kalkmalerier Lomborg kirke
Nationalmuseet har besigtiget kalkmalerierne i
Lomborg kirke, og har på baggrund heraf
udarbejdet et besigtigelsesnotat.
Provstiudvalget drøfter besigtigelsesnotatet og
tager stilling, hvordan man vil anbefale, at
menighedsrådet skal forholde sig hertil.
(Besigtigelsesnotat vedhæftet)
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Ansøgning vedr. udviklings- og helhedsplan
for Lemvig Kirkegård
Sag: Lemvig kirkegård (860) - Lemvig Sogn
Ansøgning vedr. udviklings- og helhedsplan for
Lemvig Kirkegård
Lemvig-Heldum menighedsråd har fremsendt
materiale vedr. udviklings- og helhedsplan for
Lemvig kirkegård.
Menighedsrådet ansøger provstiudvalget om
godkendelse af ideskitse og principperne i
disse.
Under forudsætning af godkendelse af
ideskitsen ansøger menighedsrådet om
godkendelse af, at få udarbejdet en egentlig
udviklings- og helhedsplan som beskrevet i
ansøgningsmaterialet.
Udgifterne til dette vil beløbe sig til 95.000 kr.
+ moms.

Beslutning
Provstiudvalget besluttede at godkende idéskitsen
og principperne, som menighedsrådet har
formuleret. Provstiudvalget godkender også, at
menighedsrådet får udarbejdet en egentlig
udviklings- og helhedsplan for kirkegården.
Hvad angår jordbundsundersøgelsen anbefaler
provstiudvalget, at der bliver lavet en
jordbundsundersøgelse af kirkegårdsarealerne som
forberedelse til en eventuel dræning af kirkegården.
Provstiudvalget godkender samtidig, at
omkostningerne, der er forbundet hermed, indgår i
et kommende detailprojekt til senere finansiering.

Menighedsrådet oplyser, at det forventes, at der
i regnskabet for 2013 vil være frie midler til
finansiering af dette beløb. Ud fra dette har man
besluttet at øremærke beløbet som forbrug af
frie midler i forbindelse med årsafslutningen for
2013.
Det er menighedsrådets opfattelse, at der
snarest muligt bør laves en egentlig
jordbundsundersøgelse af kirkegårdsarealerne.
Dette som en forberedelse til en evt. dræning jf.
ansøgningsskrivelsen.
Det vurderes, at en sådan undersøgelse kan
laves for ca. 35.000 kr. + moms.
Menighedsrådet ansøger provstiudvalget om at
måtte iværksætte denne undersøgelse, og at
omkostningerne til dette må indgå i et
kommende detailprojekt til senere finansiering.
(Ansøgning samt div. bilag vedhæftes.)
Inden mødet får vi nogle store kort over
kirkegården. Disse kan ses på mødet.

7

Provstiudvalgsmøder

Mødet d. 24. juni flyttes til d. 25. juni 2014

Planlagt provstiudvalgsmøde d. 24. juni 2014
skal flyttes.
Forslag til ny dato: 25. juni.
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Ansøgning om overførsel af midler fra 2013
til 2014
Sag: Forum for unge og kirke (778)
Ansøgning om overførsel af midler fra 2013 til
2014
Forum for Unge og Kirke ansøger
provstiudvalget om tilladelse til at få overført
ubrugte midler i 2013 til 2014.
Det drejer sig om 12.000 kr.

Beslutning
Siden dagsordenens udskrift kom der endnu et
bilag, som vedrører Forum for Unge og Kirkes
regnskab 2013.
Det drejer sig om en udgift til særtog i forbindelse
med Halloween gudstjenesten på 3.500 kr.
Regnskabet for 2013 udviser istedet et overskud på
8.500 kr., og provstiudvalget besluttede at
godkende, at dette beløb overføres til Forum for
Unge og Kirkes regnskab vedr. 2014.

Ansøgningen begrundes med ungdomspræstens
lange sygemelding. De projekter som på grund
af sygemeldingen ikke er sat i gang i 2013,
forventer udvalget at komme igang med i 2014.
Der var i budgettet for 2013 afsat 35.000 kr. til
Forum for Unge og Kirke.
Forum for Unge og kirke fik i slutningen af
2012 tilladelse til at overføre ubrugte midler:
20.000 kr. til regnskab 2013. Overskuddet
skyldtes i det væsentlige, at den planlagte
rockgudstjeneste i Bøvling kirke i 2012 blev
aflyst pga. afbud fra Brorsons kirkes team.
Rockgudstjenesten er blevet afholdt i 2013.
Årsopgørelse 2013

9

Ang. logomaterialet
Sag: Logo til Lemvig provsti (987)

Der er delte meninger om materialet, og
provstiudvalget besluttede, at der skal tages kontakt
til 'Complot' v. Henrik Vinther Krogh for et forslag.

Ang. logomaterialet
Jf. pkt. 2 på dagsorden d. 10.12.13 drøftes
sagen igen.
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Mere kirke for pengene
Sag: Projekt: "Mere kirke for pengene" (998)

Beslutning
Provstiudvalget mener, provstens svar er
fyldestgørende, og man mener ikke, der skal gøres
mere ved det.

Mere kirke for pengene
Landsforeningen af Menighedsråd har udsendt
en skrivelse til alle provstiudvalg og
menighedsråd.
Skrivelsen omhandler et nyt projekt "Mere
kirke for pengene". Man ønsker at samle gode
eksempler, og efterlyser lokale erfaringer.
Provsten har sendt et svar jf. vedhæftede.
Er det noget provstiudvalget bør drøfte mere?
Provsten ang. Mere kirke for pengene

11

Tilrettet vejledende lønblad
Sag: Vejledende lønblad (831) - Viborg Stift

Godkendt

Tilrettet vejledende lønblad
Tilrettet vejledende lønblad til provstiudvalgets
godkendelse.
(vedhæftet)
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Byggeregnskab ud- og indvendig renovering
af Lemvig kirke
Sag: Lemvig Kirke, indvendig renovering
fortsat (734) - Lemvig Sogn

Taget til efterretning

Byggeregnskab ud- og indvendig renovering af
Lemvig kirke
Lemvig-Heldum menighedsråd har fremsendt
byggeregnskab på hhv. ud- og indvendig
renovering af Lemvig kirke.
Der er en samlet besparelse på
byggeregnskaberne på 956.685 kr. i forhold til
samlet oprindeligt budget.
Hertil kommer momsrefusion og
rentebesparelse i byggeperioden på ialt:
426.419 kr.
Det samlede lånebehov er herefter 1.383.104
kr. mindre end først antaget.
(vedhæftet)
13

Stiftet har ingen indvendinger til sagen
Sag: Husstandsmølle Engdalvej 6, 7620
Lemvig (993) - Tørring Sogn

Taget til efterretning

Stiftet har ingen indvendinger til sagen
Sagen har ikke været forelagt provstiudvalget,
men stiftet har sendt sit svar til provstiudvalget
til orientering.
(vedhæftet)
14

Ang. høringssag vedr. opførelse af
husstandsmølle på Lemvigvej 16, 7620
Lemvig
Sag: Husstandsmølle Lemvigvej 16, 7620
Lemvig (985) - Heldum Sogn

Taget til efterretning

Ang. høringssag vedr. opførelse af
husstandsmølle på Lemvigvej 16, 7620 Lemvig
Provstiudvalget har haft sagen til udtalelse, og
på baggrund af indhentet udtalelse fra LemvigHeldum menighedsråd lød provstiudvalgets
svar, at provstiudvalget, ligesom
menighedsrådet, støtter stiftets udtalelse i denne
sag. Stiftet gør på baggrund af
konsulentudtalelserne indsigelse i sagen.
Provstiudvalgsmedlemmerne Niels Stidsen og
Jens Bjerg Olesen har anmodet om at få
protokolført særstandpunkt, idet de i deres
høringssvar ikke havde bemærkninger til sagen.
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Sagen er sendt til udtalelse hos stiftets
konsulenter
Sag: Automatisk ringeanlæg i Ferring kirke
(982) - Ferring Sogn

Taget til efterretning

Sagen er sendt til udtalelse hos stiftets
konsulenter
Stiftet har oplyst, at sagen ang. automatisk
ringeanlæg samt installering af automatisk lås i
Ferring kirke er sendt til udtalelse hos stiftets
konsulenter.
16

Udbetaling af likviditetslån
Sag: Likviditetslån Bøvling kirkekasse (992) Bøvling Sogn

Taget til efterretning

Udbetaling af likviditetslån
Provstiudvalget besluttede på budgetmødet d.
10.09.13 at bevilge Bøvling kirkekasse 90.000
kr. i budget 2014 til udskiftning af fyret i
Bøvling kirke. Provstiudvalget besluttede
samtidig, at man var villige til at yde Bøvling
kirkekasse et likviditetslån, såfremt Bøvling
menighedsråd ønskede fyret installeret
omgående.
Menighedsrådet har d. 04.12.13 anmodet om et
lån på 90.000 kr. og beløbet blev d. 06.12.13
overført til Bøvling kirkekasses konto.
Beløbet tilbagebetales med kvartårlige ydelser
på 22.500 kr. - første gang d. 1. marts - dog så
sidste ydelse betales senest d. 06.12.14, da
løbetiden på et likviditetslån højst må være ét
år.
17

Eventuelt

Referatet godkendt:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 25. marts 2014 kl. 10.30
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