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

Fraværende: ingen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Erfamøde for regnskabsførere.

Provstiudvalget synes, det er en god idé at indkalde
regnskabsførerne til et erfamøde.
Tanken er, at personalekonsulenten indleder med et
oplæg ang. bla. lønbudgetteteringen, og at det
efterfølgende drøftes, hvordan man budgetterer.

3

Valg af repræsentant til Folkekirkens
Skoletjeneste fra 01-01-2015
Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift
(807) - Viborg Stift

Grete Dahl blev genvalgt til bestyrelsen for
Folkekirkens skoletjeneste.

Valg af repræsentant til Folkekirkens
Skoletjeneste fra 01-01-2015
Der skal vælges en repræsentant for
provstiudvalget til bestyrelsen for Folkekirkens
skoletjeneste med funktionsperiode fra d.
01.01.2015.
Grete Dahl er provstiets nuværende
repræsentant.
4

Stiftet godkender PUK regnskab 2013
Sag: PUK 2013 (865)

Provstiudvalget tog stiftets bemærkninger til
efterretning og PUK regnskabet vedr. 2013 er
herefter godkendt.

Stiftet godkender PUK regnskab 2013
Stiftet har godkendt PUK kassens regnskab
2013.
Provstiudvalget behandler stiftets
bemærkninger til revisionsprotokollatet og
provstiudvalgets bemærkninger hertil.
(vedhæftet)
5

Fjaltring menighedsråd ansøger om 5%
midler
Sag: Ansøgning om 5% midler (1129) -

Referat,09-12-2014

Provstiudvalget er bekendt med at menighedsrådet
har en konto i Fjaltring-Trans Sparekasse med et
indestående på ca. 77.000 kr. jf. seneste
Side: 1

Mødepunkt
Fjaltring Sogn
Fjaltring menighedsråd ansøger om 5% midler
Fjaltring menighedsråd ansøger om 52.668,51
kr. af 5% midlerne til betaling af restbeløb vedr.
konveringsarbejdet på prædikestol,
opgangspanel og lydhimmel i Fjaltring kirke jf.
ansøgning.
(vedhæftet)
Fjaltring 30-09-2014

6

Ansøgning om midler til forundersøgelse
Sag: Trans kirke (1134) - Trans Sogn
Ansøgning om midler til forundersøgelse
Trans menighedsråd ansøger provstiudvalget
om midler til forundersøgelse af Trans kirkes
bygningsmæssige tilstand - anslået 35.000 kr.
I forbindelse med kirkesynet i foråret drøftede
menighedsrådet, udover almindelig vedligehold
af kirken, også tårnets tilstand med den
bygningskyndige.

Beslutning
kvartalsrapport, og provstiudvalget er af den
opfattelse, at restbeløbet kan finansieres med disse
midler.
5% midler kan udelukkende bevilges til uforudsete
udgifter, og da dette arbejde har været planlagt
længe, kan det ikke anses for at være uforudset.
Eneste mulighed for at finansiere udgifterne af
'provstiets midler' vil være at bevilge et
likviditetslån, men provsitudvalget vurderer, som
nævnt, at det i dette tilfælde ikke er nødvendigt, da
kassen råder over midler.

Provstiudvalget kan ikke bevilge 5% midler til
formålet, da det ikke er en uforudset udgift, når
sagen har været drøftet i foråret i forbindelse med
kirkesynet.
Provstiudvalget besluttede derimod at bevilge et
likviditetslån i 5% midlerne på max. 35.000 kr.,
således at rengøringen af bjælker, murkroner og
etageadskillelser kan finde sted jf. arkitektens
anbefalinger, og så arkitekten efterfølgende kan
gennemgå bygningen.
Lånet kan udbetales, når dokumentation for beløbet
foreligger.

Menighedsrådet har bedt arkitekt Knud
Fuusgaard komme med en umiddelbar
vurdering af Trans kirkes bygningsmæssige
tilstand.
I første omgang har arkitekten anbefalet, at man
får rengjort bjælker, murkroner og
etageadskillelser grundigt for efterfølgende at
foretage en undersøgelse og få en vurdering.
Menighedsrådet har indhentet en ikke bindende
forhåndsvurdering af, hvad det vil koste at få
foretaget denne rengøring.
Når rengøringen er foretaget, ønsker man at få
Knud Fuusgaard til at gennemgå bygningen
således, at man kan komme evt. forfald i træog murværk i forkøbet.
(Vedhæftet)
7

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

Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet får
tilladelse til at arbejde videre med sagen ud fra det
skitseprojekt, som Peter Brandes har udarbejdet.

Ansøgning Nørre Nissum Menighedsråd

Provstiudvalget kan ligeledes anbefale, at det
oprindelige stenalter drages frem og erstatter
lammet.

Nørre Nissum Menighedsråd har, som bekendt,
i flere år haft et tæt samarbejde med kunstneren
Peter Brandes om en mulig ny alterudsmykning
til Nørre Nissum kirke.

Provstiudvalget er bekendt med, at der søges fonde
til projektets gennemførelse, og at der er afholdt
sogneindsamling. En evt. restfinansiering på max.
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Side: 2

Mødepunkt

Det ser nu ud til, at man kan få finansieringen
på plads, og det glædelige for menighedsrådet
er, at der ved en indsamling i sognet er
indkommet en betydelig del af de nødvendige
midler.
Hele processen har ved studier og mange
samtaler ført frem til et resultat, som alle er
glade for.

Beslutning
700.000 kr. har provstiudvalget på mødet d.
09.09.14 givet tilsagn om i 2017.

Alterbordet jf. skitseforslaget til det nye
alterparti er ikke retvisende, da det i
mellemtiden har vist sig, at det nuværende
alterbord dækker over resterne af et gammelt
kvadrealterbord, der sandsynligvis stammer helt
tilbage til 1300 tallet.
Dette klenodie mener man bør indgå i det nye
åbne alterbord. I et kommende alterbord vil
bronzelammet derfor blive udeladt og erstattet
af kvadrestenssætningen fra det oprindelige
stenalter.
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at gå
videre med arbejdet frem mod et nyt og
værdifuldt alterparti, der er, som
menighedsrådet udtrykker det - den gamle
smukke kirke værdigt.
(vedhæftet)
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Orientering
8

Vejledning om tinglysning
Sag: Viborg stift (750) - Viborg Stift

Taget til efterretning

Vejledning om tinglysning
Stiftet har udsendt vejledning om tinglysning.
(vedhæftet)
9

Frigivelse af midler i stiftet.
Sag: Fjaltring kirkes historiske inventar (794)
- Fjaltring Sogn

Taget til efterretning

Frigivelse af midler i stiftet.
Stiftet har udbetalt ialt 299.425,24 kr. til
Fjaltring menighedsråd til delvis finansiering af
konservatorarbejde på prædikestol og
lydhimmel i Fjaltring kirke.
Beløbet er restindestående fra - dels 'andet
indlån': 33.176,84 kr. og indestående på
'salgssummer': 266.248,40 kr.
(vedhæftet)
10

Frigivelse af arvemidler
Sag: Heldum Kirke (1062) - Heldum Sogn

Taget til efterretning

Frigivelse af arvemidler
Stiftet oplyser, at det tillader frigivelse af
arvemidler skænket til Heldum kirke til
følgende formål:
Køb af 'ringkrone' lysekrone fra firmaet
Oxholm: 24.076 kr. og opsætning af 4 spots
omkring kirken: 69.750 kr.
(vedhæftet)

11

Godkendelse af menighedsrådenes budgetter
Sag: Budget 2015 (1028)

Taget til efterretning

Godkendelse af menighedsrådenes budgetter
Provsten har på provstiudvalgets vegne
godkendt / legaliseret samtlige kirkekassers
budgetter vedr. 2015.
12

Hove-Hygum-Tørring, provstiudvalgets
godkendelse af regnskab 2013
Sag: Årsregnskab 2013, kirkekasserne (1004)
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Taget til efterretning

Side: 4

Orientering

Hove-Hygum-Tørring, provstiudvalgets
godkendelse af regnskab 2013
Vi har modtaget Hove-Hygum-Tørrings
behandling af endeligt revisionsprotokollat.
Provsten har på provstiudvalgets vegne
godkendt Hove-Hygum-Tørrings regnskab i
henhold til revisors bemærkninger, som tages
til efterretning.
13

Børnekoret er godt igang
Sag: Korsamarbejde i Lemvig provsti (884)

Taget til efterretning

Børnekoret er godt igang
Sisse Skovbakke har skrevet en lille "status" på
provstiets børnekor, som er sendt ud til
provstiets menighedsråd med opfordring til at
bruge koret, når lejlighed byder sig.
(vedhæftet)

14

Fjaltring Kirkes tårn
Sag: Fjaltring kirke (805) - Fjaltring Sogn

Taget til efterretning

Fjaltring Kirkes tårn
Knud Fuusgaard oplyser, at arbejdet på / i
tårnet i Fjaltring kirke er færdigt, - dog mangler
Thubalka at udføre de sidste justeringer m.m.
Resultatet er blevet godt og sikrer tårnet langt
ud i fremtiden.
Klokkekonsulenten har godkendt arbejdet på
klokkestol m.m. i Fjaltring kirke.
(vedhæftet)
15

Menighedsrådenes kvartalsrapporter
Sag: 2014 kvartalsrapporter fra
menighedsrådene (1055)

Taget til efterretning

Menighedsrådenes kvartalsrapporter
Vi har modtaget menighedsrådenes
kvartalsrapporter vedr. 2. og 3. kvartal.
Kvartalsrapporterne kan ses på sag nr. 1055.
16

Logo, endelig
Sag: Logo til Lemvig provsti (987)

Taget til efterretning

Logo, endelig
Referat,09-12-2014

Side: 5

Orientering
Vi har nu modtaget endeligt materiale fra
Henrik Krogh og har på baggrund heraf lavet en
prøve af hjemmesidelayoutet.
(materiale vedhæftet)

Kuverter mm

17

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25-11-2014 i
Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift
Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift
(807) - Viborg Stift

Taget til efterretning

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25-11-2014 i
Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift
Folkekirkens Skoletjeneste - budget 2015
Til provstiudvalgets orientering.
(vedhæftet)
18

Eventuelt

Næste møde: Tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 10.00
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Underskrifter vedr. møde d. 09-12-2014

Knud Erik Schultz Nissen

Bettina Reese Tonnesen

Carlo Nørby Hald

Grete Tidemann Dahl

Jens Bjerg Olesen

Knud Erik Schultz Nissen

Niels Nørskov Stidsen
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