Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 14. november 2013. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Konstituerende møde.
Fraværende: Carlo Hald
Mødepunkt
1

Personalekonsulenten orienterer om sit
arbejde i provstiet

Beslutning

Orientering ved personalekonsulenten.

Generel orientering ved personalekonsulenten herunder orientering om korsamarbejdet i
provstiet.
2

Provstiudvalgets konstituering
Sag: Provstiudvalget (869)

Provstiudvalget konstituerede sig som følger:
Formand: Provst Knud Erik Nissen

Provstiudvalgets konstituering
Næstformand: Niels Stidsen
Valg af formand
Valg af næstformand
(valgene sker ved skriftlig afstemning)
3

Forretningsorden for Lemvig provstiudvalg
Sag: Provstiudvalget (869)

Forretningsordenen blev vedtaget

Forretningsorden for Lemvig provstiudvalg
Behandling og vedtagelse af forretningsordenen
for Lemvig provstiudvalg.
(vedlagt)
4

Regnskabsinstruks PUK pr. 01.11.13
Sag: PUK (814)

Regnskabsinstruksen blev godkendt og
underskrevet

Regnskabsinstruks PUK pr. 01.11.13
Regnskabsinstruks for PUK kassen til
provstiudvalgets godkendelse og underskrift.
(vedlagt)
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5

6

Beslutning

Provstiudvalgsmøder
Fastsættelse af datoer for provstiudvalgsmøder:

De foreslåede datoer blev fastsat, dog undtagen
datoen i maj.

Forslag til datoer:

Datoen i maj ændres til torsdag d. 1. maj.

Tirsdag d. 10. december 2013 kl. 10.00
Tirsdag d. 21. januar 2014 kl. 10.00
Tirsdag d. 25. marts 2014 kl. 10.00
Tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 10.00
Tirsdag d. 24. juni 2014 kl. 10.00
Tirsdag d. 19. august 2014 kl. 10.00
Onsdag d. 3. september 2014 kl. 19.30
(budgetsamråd)
Tirsdag d. 9. september 2014 kl. 10.00 (off.
budgetmøde - herefter provstiudvalgsmøde)

Mødetidspunkter bliver i fremtiden kl. 10.30.

Forslag om årlig studietur
Sag: Studietur (973)
Forslag om årlig studietur

Provstiudvalget synes det er en god idé med en
årlig studietur.
De nærmere omstændigheder aftales nærmere på
næste møde, hvor vi er fuldtallige.

Det foreslås, at provstiudvalget i fremtiden
tager på en årlig studietur i maj eller juni
måned, hvor provstiets kirker og sognehuse
m.m. besigtiges på skift.
7

Årlig kasseeftersyn
Sag: PUK 2013 (865)
Årlig kasseeftersyn

Provstiudvalget foretog kontrol af indestående på
PUK kassens konti.
Der var ingen bemærkninger.

Provstiudvalget foretager kontrol af indestående
på PUK kassens konti.
8

Revisors oversigt over revisionsprotokoller
Sag: Årsregnskab 2012, Kirkekasserne (840)
Revisors oversigt over revisionsprotokoller

Der er ingen alvorlige bemærkninger i
revisionsprotokollerne.
Provsten har på provstiudvalgets vegne godkendt
menighedsrådenes reviderede regnskaber.

Provstiudvalget skal senest d. 15. november
godkende kirkekassernes årsregnskaber.
Revisor har fremsendt oversigt over
revisionsprotokoller, hvor særlige forhold er
fremhævet.
(Revisors oversigt er vedlagt, samt hele
revisionsprotokollen fra Hove og Dybe-Ramme
pga. henvisninger hertil)
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Mødepunkt
9

Ansøgning om ekstra bevilling
Sag: Kirkegårdene i Hove-Hygum-Tørring
(965) - Hove Sogn
Ansøgning om ekstra bevilling
Menighedsrådene i Hove-Hygum-Tørring
ansøger provstiudvalget om en ekstra bevilling
på 250 timer, da man er bagud med arbejdet på
kirkegårdene.

Beslutning
Provstiudvalget besluttede, pga.
omstændighederne, at godkende, at der bruges 250
ekstra medhjælpertimer.
Provstiudvalget vurderer, at ekstraudgiften kan
finansieres af kassebeholdningen.

Opgaver vedr, redigering, ajourføring af
kartotek og kontakt til gravstedsindehavere har
været udsat, men disse opgaver skal udføres nu.
Menighedsrådet oplyser, at man har haft svært
ved at fastholde deres ansatte i en 18 timers
stilling. Det betyder, at man har brugt
forholdsvis meget tid på at oplære nye folk.
I flere perioder har man endog manglet en
ansat.
(Menighedsrådets skrivelse vedlagt)
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Ang. nye vedtægter samt reguleringsplan for
Hygum kirkegård.
Sag: Hygum kirkegård, kirkegårdsvedtægt
(971) - Hygum Sogn
Ang. nye vedtægter samt reguleringsplan for
Hygum kirkegård.
Hove-Hygum-Tørring menighedsråd ansøger
provstiudvalget om godkendelse af nye
vedtægter samt reguleringsplan for Hygum
kirkegård.
(kopi af vedtægter vedlægges, kirkegårdskortet
kan ses på mødet)

Provstiudvalget godkendte reguleringsplanen for
Hygum kirkegård.
Hvad angår kirkegårdsvedtægten studser
provstiudvalget over, at menighedsrådet tager
penge for opbevaring af et gravminde i en 10-årig
periode (§11 stk. 5).
Det er ikke praksis i Lemvig provsti, og
provstiudvalget opfordrer menighedsrådet til at
genoverveje dette.
Når et gravsted slettes, spørges familien, om den vil
have gravmindet, fordi det er familiens ejendom.
Hvis familien fraskriver sig gravmindet, overgår
det til kirkens ejendom og menighedsrådet kan
enten opstille det sammen med andre gravminder
eller destruere det.
Dette er også baggrunden for, at § 11 stk. 5 ikke
findes i standardvedtægten for kirkegårde.
Et menighedsråd kan ikke tage penge for
opbevaring af et gravminde, som er kirkens
ejendom.
Provstiudvalgets godkendelse af vedtægten for
Hygum kirkegård afventer menighedsrådets svar på
ovennævnte.
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Kirkegårdstakster 2014
Sag: Takster 2014 (970) - Viborg Stift

Beslutning
Godkendt

Kirkegårdstakster 2014
Kirkegårdstakster for 2014 med vejledning til
provstiudvalgets godkendelse.
(vedlagt)
12

Ansøgning om 5% midler
Sag: Ansøgning om 5% midler (972) - Nørre
Nissum Sogn

Godkendt

Ansøgning om 5% midler
Nørre Nissum menighedsråd ansøger
provstiudvalget om 5% midler til uforudsete
merudgifter til lønninger i forbindelse med
gravermedhjælper, organist, graver og præsts
sygdom i 2013.
Der søges om dækning af lønudgifterne
fratrukket dagpengerefusionen fra kommunen:
Afløsning for langtidssygemeldt
gravermedhjælp d. 01.01.-25.05.13: 3.015.02
kr.
Afløsning for sygemeldt graver d. 10.06.31.12.2013: 84.341,81 kr.
Afløsning i forbindelse med organistens
ledbåndsskade i finger fra 06.04.-25.05.13:
9.037,95 kr.
Vikar til konfirmandundervisning i forbindelse
med Leo Toftgaards sygemelding: 2.917,55 kr.
Ekstra lønudgifter i 2013 i alt: 99.312,33 kr.
(Menighedsrådets ansøgning vedlægges)
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Ansøgninger om overførsler drift/anlæg i
2013
Sag: Lemvig-Heldum kirkekasse (861) Lemvig Sogn

Beslutning
Provstiudvalget godkendte de ansøgte overførsler
mellem drift og anlæg i 2013.

Ansøgninger om overførsler drift/anlæg i 2013
Lemvig-Heldum menighedsråd har fremsendt 3
ansøgninger til godkendelse i provstiudvalget.
Ansøgningerne vedrører overførsler mellem
drift og anlæg i regnskabet for 2013:
1. Ansøgning om overførsel fra drift til anlæg:
86.979 kr. Beløbet vedrører besparelse på
renteudgifter på stiftsmiddellån vedr. indvendig
renovering af Lemvig kirke.
2. Ansøgning om overførsel fra drift til anlæg i
2013: 41.436,99 kr.. Beløbet stammer fra
opgørelsen på moms for 2012, hvor man har
modtaget beløbet, som udelukkende skyldes
renoveringen af kirken. Momsen godtgøres pga.
at man har haft 1 indtægtsgivende koncert i
2012.
3. Ansøgning om overførsel fra anlæg til drift i
2013: 19.262,20 kr. Beløbet stammer fra
afsatte midler til regnskabsføring i forbindelse
med ud- og indvendig renovering af kirken: 2 x
6.000 kr.
Herudover er der udbetalt timer vedr.
ekstraarbejder til pedellen i forbindelse med
klargøring af kirken inden ibrugtagning:
7.262,20 kr.
(Ansøgninger vedlagt)
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Stiftet sender sagen til udtalelse
Sag: Taget på Fjaltring kirke (805) - Fjaltring
Sogn

Taget til efterretning

Stiftet sender sagen til udtalelse
Sagen vedr. istandsættelsen af Fjaltring kirke er
sendt til udtalelse hos stiftets konsulenter.
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Ang. udbetaling af 5% midler
Sag: Harboøre kirkegård (893) - Harboøre
Sogn

Taget til efterretning

Ang. udbetaling af 5% midler
På provstiudvalgsmødet d. 4. juni 2013
besluttede provstiudvalget på grund af
omstændighederne på kirkegården, at bevilge
Harboøre menighedsråd op til 90.000 kr. til
uforudsete udgifter til aflønning af ekstra
gravermedhjælper på kirkegården i ca. 4
måneder.
Menighedsrådet har indsendt opgørelse over
faktiske udgifter på 91.236,36 kr.
Der er på baggrund heraf d. 8. oktober 2013
overført 90.000 kr. til Harboøre kirkekasse.

16

Nationalmuseets besigtigelsesnotat
Sag: Flynder kirke (883) - Flynder Sogn

Taget til efterretning

Nationalmuseets besigtigelsesnotat
Nationalmuseet har besigtiget indvendige
murflader i Flynder kirke d. 25.09.13. På
baggrud heraf har menighedsrådet modtaget
besigtigelsesnotat, som beskriver tilstand og
indeholder retningslinjer for behandlingen af
skaderne.
(Besigtigelsesnotat vedlagt)
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Stiftet godkender opsætning af AV-udstyr
Sag: Transmittering af gudstjenester til
plejehjemmet (891) - Flynder Sogn

Taget til efterretning

Stiftet godkender opsætning af AV-udstyr
Sagen vedr. opsætning af AV-udstyr i Flynder
kirke har været sendt til udtalelse hos
Nationalmuseet.
Stiftet har på baggrund heraf meddelt
godkendelse af det fremsendte forslag om
opsætning af AV-udstyr i Flynder kirke.
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Stiftet godkender 2. etape vedr. renovering
af diget v. Heldum kirke
Sag: Diget ved Heldum kirkegård (882) Heldum Sogn

Taget til efterretning

Stiftet godkender 2. etape vedr. renovering af
diget v. Heldum kirke

19

Eventuelt

Ang. bolig til den nye præst i Vandborg:
Vi har fået oplyst, at udvalget, som skal finde en
egnet midlertidig bolig til den nye præst, består af:
Grete Bækgaard Thomsen, Lomborg-Rom
Arne Noe, Vandborg
Asger Nielsen, Trans
Provstiudvalget afventer nu udvalgets udspil, og
provstiudvalget skal efterfølgende godkende
økonomien. Provsten skal godkende, at boligen kan
bruges som præstebolig.

Referatet godkendt:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 10. december 2013 kl. 10.30
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