Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 1. maj 2014. Kl. 10.30
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: Carlo Hald, Bettina R. Tonnesen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt
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Henrik Krogh præsenterer skitser til logo
Sag: Logo til Lemvig provsti (987)

Henrik Krogh præsenterede 2 forslag til logo jf.
beslutning på sidste møde.

Henrik Krogh kommer og præsenterer skitser til
logo

Provstiudvalget var positive overfor det, som blev
præsenteret, og der arbejdes videre ud fra det.
Man var mest stemt for forslaget, hvor provstiet får
sit eget logo – og hvor folkekirkens logo samtidig
er med - placeret f.eks. i bunden på brevpapir - på
bagsiden af kuverter osv.
Provstiudvalget ønsker at se et forslag, hvor
LEMVIG PROVSTI står med samme skrifttype
som FOLKEKIRKEN i folkekirkens logo, - eller
den skrifttype, som ligner mest muligt.
Ang. telegrammer: Her tænker provstiudvalget at
bruge eksemplet med de 4 billeder, og man kunne
tænke sig, at der bruges billeder fra ’det kirkelige
landskab’ og at ’baggrunden' bliver hvid i stedet
for sort.
Det blev nævnt, at et par af billederne f.eks. kunne
være – et kirketårn med løgkuppel (som Lemvig og
Bøvling kirke) – en due, som symbol på
Helligånden.
Det aftales med Henrik, at han arbejder videre i
samme spor og inviteres til næste møde, hvor
ændringer præsenteres.
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Provstiudvalgsmøder

De foreslåede datoer blev vedtaget.

Fastsættelse af datoer for provstiudvalgsmøder:

Herudover blev dato for provstiudvalgets
julefrokost fastsat:
Fredag d. 05.12.14 kl. 19.00

Forslag til datoer:
Tirsdag d. 7. oktober 2014 kl. 10.30
Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 10.30
Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 10.30
Referat,01-05-2014

Under 'allerede fastsatte datoer' tilføjes følgende:
Møde ang. energibesparelser i testkirkerne: d.
Side: 1

Mødepunkt

4

Beslutning

Allerede fastsatte datoer:
Tirsdag d. 17. juni 2014 kl. 10.30
Tirsdag d. 19. august 2014 kl. 10.30
Onsdag d. 3. september 2014 kl. 19.30
(Budgetsamråd)
Tirsdag d. 9. september 2014 kl. 10.30 (Off.
budgetmøde - herefter provstiudvalgsmøde)

27.05.14 kl. 19.00
Provstiudvalgets studietur: d. 19.06.14 kl. 17.00

Provstiudvalget høres
Sag: Fastlæggelse af provstestillinger (1047) Viborg Stift

Provstiudvalget finder den foreslåede løsning god.

Provstiudvalget høres
Biskoppen ønsker at høre Provstiudvalgets
holdning til det forslag til fastlæggelse af
provstestillingen som biskoppen har drøftet
med Viborg Stiftsråd, og som Viborg Stiftsråd
har tilsluttet sig.

Provstiudvalget er af den opfattelse, at det er mest
hensigtsmæssigt, at provstestillingen i Lemvig
provsti i fremtiden forbliver i Bøvling-FlynderMøborg-Nees pastorat med adresse i Bøvling
præstgård, og at provstikontoret er placeret på
samme adresse.

For Lemvig provsti er følgende indstilling
foreslået:
"Provstestillingen er i dag placeret i BøvlingFlynder-Møborg-Nees pastorat. Der er to
præster i pastoratet, og der er i dag indlagt
aflastning for provsten i pastoratet.
Provstikontoret er beliggende i præstegården og
pastoratet er centralt beliggende.
Lemvig-Heldum pastorat vil der også kunne
peges på. Der er to præster her. Den nuværende
placering findes dog mest hensigtsmæssig."
(Model § 14 a)
Biskoppen gør opmærksom på, at fastlæggelsen
af stillingen i et bestemt pastorat, ikke har
betydning for, hvor provstikontoret skal
placeres. Det er suverænt Provstiudvalgets
afgørelse.
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Brev fra Fjaltring menighedsråd ang.
præstens boligforhold
Sag: Vandborg præstegård (897) - Vandborg
Sogn

Brevet blev taget til efterretning.
Provstiudvalget finder provstens foreløbige svar
dækkende.

Brev fra Fjaltring menighedsråd ang. præstens
boligforhold
Provstiudvalget behandler Johannes Andersens
skrivelse af d. 07.04.14.
(Vedhæftet)
Johannes Andersens brev
Referat,01-05-2014
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Margrethe Winthers ønsker ang.
præsteboligen
Sag: Vandborg præstegård (897) - Vandborg
Sogn
Margrethe Winthers ønsker ang. præsteboligen
På baggrund af Margrethe Winthers erklæring
tager provstiudvalget stilling til Vandborg
præsteboligs videre skæbne.

Beslutning

Provstiudvalget besluttede at indkalde til et møde
med præstegårdsudvalget ang. renoveringen af
Vandborg præstegård.
Mødet er efterfølgende aftalt til onsdag d. 14.05.14
kl. 16.00 i Vandborg præstegård, Gåskærvej 23,
7620 Lemvig.

(Vedl. Margrethe Winthers brev)
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Betænkning om Folkekirkens styre
Sag: Kirkeministeriet (735) - Kirkeministeriet
Betænkning om Folkekirkens styre
Udvalget om en mere sammenhængende og
moderne styringsstruktur for folkekirken har
afgivet betænkning nr. 1544 Folkekirkens styre,
Kirkeministeriet - april 2014.
Høringsfristen er d. 31.05.14.

Provstiudvalget har tidligere indsendt et
høringssvar i forbindelse med Debatoplægget fra
Udvalget om en mere sammenhængende
styringssstruktur for folkekirken. I dette
høringssvar gik provstiudvalget ind for Model 2.
Det er fortsat provstiudvalgets holdning, at der er
behov for en mere sammenhængende og
tidssvarende styringsstruktur for folkekirken på
landsplan og provstiudvalget støtter flertallets
anbefalinger i Betænkningen og ønsker dem
realiseret i "Folkekirkens Fællesudvalg".

Provstiudvalget drøfter betænkningen og
beslutter om der skal sendes et høringssvar.
(PU har modtaget link til betænkningen i mail
d. 11.04.14)
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Orientering om vindmøller tæt på Flynder
og Møborg Kirker
Sag: Vindmøller tæt på Flynder og Møborg
Kirker (1049) - Flynder Sogn

Provstiudvalget støtter Flynder menighedsråd i, at
der bliver lavet en uvildig undersøgelse /
visualisering af møllernes placering i forhold til
Flynder kirke.

Orientering om vindmøller tæt på Flynder og
Møborg Kirker
Vil provstiudvalget afgive et høringssvar i
denne sag?
(Vedhæftet)
Flynder menighedsråds udtalelse
Et flertal i Flynder menighedsråd foreslår, at
der foretages en uvildig undersøgelse /
visualiering af møllernes placering i forhold til
Flynder kirke.
(Menighedsrådets skrivelse vedhæftet)
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Partshøring i forbindelse med opstilling af
ny mobilmast på 42 m
Sag: Mobilmast i område omkring Tørring
kirke (1050) - Tørring Sogn
Referat,01-05-2014

Provstiudvalget har ingen bemærkninger i sagen.
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Beslutning

Partshøring i forbindelse med opstilling af ny
mobilmast på 42 m
Vi har fra stiftet modtaget høringssag ang.
opstilling af ny mobilmast på 42 m
Gransgårdsvej 11, 7620 Lemvig v. Tørring
kirke.
Stiftet vurderer ikke umiddelbart, at
opsætningen påvirker kirken, men hører gerne
provstiudvalgets bemærkninger i forhold til
lokal kendskab.
(Vedhæftet)
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Kvartalsrapport 1. kv. 2014
Sag: PUK 2013 (865)

Godkendt

Kvartalsrapport 1. kv. 2014
Til Provstiudvalgets godkendelse.
(vedhæftet)
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Ansøgning 5%-midler
Sag: Bøvling kirkekasse (1036) - Bøvling Sogn

Provstiudvalget besluttede at bevilge det ansøgte
beløb på 45.515,23 kr.

Ansøgning 5%-midler
Bøvling menighedsråd ansøger provstiudvalget
om 5% midler til uforudsete ekstraudgifter
vedr. reparationer på præsteboligen.
Der var i budget 2013 afsat 33.610 kr. til div.
reparationer på præsteboligen
Samlede udgifter beløb sig imidlertid til
76.865,57 kr. - dels pga. større udgifter end
forventet til murer vedr. tag samt uforudsete og
ikke budgetterede udgifter til reparation af
indvendig mur på 1. sal.
Hertil kommer en uforudset udskiftning af
udsugningsventilator på loftet til 2.259,66 kr.
De samlede merudgifter, som menighedsrådet
ansøger om at få dækket af 5% midlerne,
beløber sig jf. ovenstående til 45.515,23 kr
Menighedsrådet begrunder ansøgningen med, at
man ved årets udgang 2013 har et stort negativt
beløb i de frie midler.

Referat,01-05-2014
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Orientering
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Invitation til møde
Sag: Viborg stift (750) - Viborg Stift

Taget til efterretning.
(Bemærkning: d. 8. oktober er en onsdag)

Invitation til møde
Stiftet inviterer til møde Tirsdag d. 8. oktober
2014 fra kl. 16.30 - 19.30 på Naturgas Midt
Nord i Viborg.
Mødet afholdes, iflg. stiftets skrivelse, for at
sikre, at der ved istandsættelse kirker bliver
indgået de nødvendige aftaler og på forhånd
afstemt forventninger.
På mødet vil der være oplæg ved den kgl.
bygningsinspektør Niels Vium,
Nationalmuseet, en provst og en arkitekt om,
hvordan de pågældende oplever forløbet set
med deres øjne.
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Stiftet har sendt sagen til udtalelse hos
stiftets konsulenter
Sag: Mandskabsfaciliteter Rom kirkegård
(1024) - Rom Sogn

Taget til efterretning

Stiftet har sendt sagen til udtalelse hos stiftets
konsulenter
Sagen ang. renovering af mandskabsfaciliteter
på Rom kirkegård er sendt i høring hos stiftets
konsulenter.
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Brev om afsked til provster, Provstiudvalg,
præster og menighedsråd
Sag: Viborg stift (750) - Viborg Stift

Taget til efterretning

Biskoppens brev om afsked
Biskop Karsten Nissen har søgt sin afsked med
udgangen af September 2014.
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Provstiudvalgsmedlem til valgmøde
Sag: Bispevalg i Viborg Stift. (1046) - Viborg
Stift

Taget til efterretning

Provstiudvalgsmedlem til valgmøde
Der skal vælges et valgt provstiudvalgsmedlem,
som kan deltage i valgmøde ang. bispevalget d.
2. maj.
Det er aftalt, at Niels Stidsen deltager fra
Referat,01-05-2014
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Lemvig provsti.
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Fastsættelse af boligbidrag for
tjenesteboligen i Møborg
Sag: Møborg præstebolig (906) - Møborg
Sogn

Taget til efterretning

Fastsættelse af boligbidrag for tjenesteboligen.
Møborg-Nees præstebolig er vurderet d.
18.04.14.
Præstens boligbidrag er herefter fastsat til:
30.000 kr. årligt.
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Folkekirkens forsikring 2015
Sag: Budget 2015 (1028)

Taget til efterretning

Folkekirkens forsikring 2015
Vi har modtaget udmelding af Folkekirkens
forsikring 2015.
Udgiften for Lemvig Provsti i 2015 udgør
samlet set ca. 30.000 kr. mindre end i 2014.
Der er taget højde for udmeldingen i den
foreløbige driftsrammebevilling til
kirkekasserne.
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Eventuelt

Referatet godkendt:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 17. juni 2014 kl. 10.30

Referat,01-05-2014
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