Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 10. december 2013. Kl. 10.30
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: ingen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Logomateriale Lemvig provsti

Logomaterialet - 3 forskellige forslag - blev
præsenteret og provstiudvalget fik materialet
udleveret.

Videbæk bogtrykkeri er blevet bedt om at
komme med forslag til et logo til Lemvig
provsti, som kan bruges på kuverter, brevpapir,
hjemmeside m.m.

Det blev besluttet, at sagen drøftes igen på mødet d.
21. januar 2014.

Jens Kristian Lynderup og Mette Kousgaard
Christensen fra Videbæk bogtrykkeri kommer
og præsenterer forskellige forslag til
logomateriale.
3

Status på processen vedr. ansættelse af
korleder
Sag: Korsamarbejde i Lemvig provsti (884)
Status på processen vedr. ansættelse af korleder
Kirkeministeriet er ansøgt om godkendelse af at
ansætte en korleder på provstiniveau, da der i
ansættelseslovgivningen ikke er hjemmel til en
sådan ansættelse på provstiniveau.

Louis redegjorde for processen vedr. ansættelsen af
korleder i provstiet.
Provstiudvalget drøftede sagen og afventer
ministeriets godkendelse.
Når godkendelsen foreligger, opslås stillingen.
Der blev nedsat et ansættelsesudvalg bestående af.
Knud Erik Nissen
Louis Torp
Bettina R. Tonnesen

Der er ikke kommet noget svar på denne
ansøgning, og stillingen er derfor ikke slået op
endnu.
Det betyder, at ansættelsen formentlig først vil
kunne ske fra 1. februar 2014, og ikke som
forventet 1. januar 2014.
Personalekonsulenten har lavet:
udkast til arbejdsbeskrivelse
udkast til budget
udkast til vedtægt
udkast til timeopgørelse og
udkast til ansøgning om puljemidler.
(vedlagt)
Provstiduvalget drøfter udkastene og melder
evt. tilbage med bemærkninger.
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Beslutning

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

Lønbladet er ikke tydelig hvad angår point for
kassererens og regnskabsførerens aflønning af
vikarer og kormedlemmer.

Det vejledende lønblad

Der bør indarbejdes en pointsats herfor.

Til provstiudvalgets godkendelse.

Udsendelsen af lønbladet afventer dette.

(vedlagt)

5

Automatisk ringeanlæg. Ansøgning
Sag: Automatisk ringeanlæg i Ferring kirke
(982) - Ferring Sogn
Automatisk ringeanlæg. Ansøgning
Ferring menighedsråd ansøger provstiudvalget
om tilladelse til at installere automatisk
ringeanlæg i Ferring kirke.
Menighedsrådet har indhentet 2 tilbud fra hhv.
Thubalka og Kirkeklokke ApS.
Tilbuddet fra Thubalka lyder på: 68.200 kr. ex.
moms. (85.250 kr. incl. moms)
Hertil kommer udgift til etablering af elektrisk
lås til kirkens dør udført: ca. 12. - 14.000 kr. ex.
moms (15 - 17.500 kr. incl. moms)
Der er i tilbuddet ikke regnet med udgifter til
El-arbejde.

Provstiudvalget anbefaler, at der installeres
automatisk ringeanlæg i Ferring kirke, og at der
etableres automatisk låsning af kirkedøren under
forudsætning af, at Stiftsøvrigheden kan godkende
at der etableres automatisk ringeanlæg på en
kirkeklokke, som oplyses at være fra 1469 og
tilsvarende at der kan etableres automatisk låsning
af kirkedøren, som iflg. Nationalmuseet stammer
fra omkring 1947.
Såfremt projektet kan godkendes anbefaler
provstiudvalget, at arbejdet udføres af Kirkeklokke
Aps, som ønsket af menighedsrådet.
Provstiudvalget noterer sig, at projektet kan
finansieres af egne midler.

Tilbuddet fra Kirkeklokken Aps lyder på:
Ringe og kimeanlæg enkelt med fjernbetjening:
66.040 kr. ex. moms (82.550 kr. incl. moms)
El-arbejde ved opsætning af ringeanlæg: 32.400
kr. ex. moms (40.500 kr. incl. moms)
Kirkeklokken Aps har samtidig udarbejdet et
tilbud på Ringe og kimeanlæg enkelt uden
fjernbetjening: 61.720 kr. ex. moms (77.150 kr.
incl. moms). Hertil kommer ovennævnte
elarbejde ved opsætning.
Ferring menighedsråd ønsker at gøre brug af
tilbuddet fra Kirkeklokken Aps.
Der er afsat 100.000 kr. i Ferring kirkekasses
budget 2014 til formålet.
(Menighedsrådets ansøgning samt tilbuddene
vedlagt)
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Vedr. udbygning på 2. sal i kirkehuset i
Lemvig
Sag: Lemvig kirkehus (981) - Lemvig Sogn
Vedr. udbygning på 2. sal i kirkehuset i Lemvig
Lemvig-Heldum menighedsråd har i lang tid
ønsket en udvidelse af 2. sal, så eksisterende
altan inddrages.

Beslutning
Provstiudvalget kan godkende, at der arbejdes
videre med sagen ved at kontakte en arkitekt, som
udarbejder et projekt, som sammen med
finansieringsplanen fremsendes til provstiudvalget
til godkendelse.
Provstiudvalget kan ligeledes anbefale, at
ventilationsanlægget renoveres.

Der er behov for mere plads på grund af, at
skolerne ønsker, at man underviser to hold
konfirmander på én gang.
Skitse har været fremsendt til kommunen, og
principiel godkendelse fra kommunen er
kommet i august 2013.
Menighedsrådet ønsker samtidig med udvidelse
af 2. sal at renovere ventilationsanlægget, så der
bliver ventilation i mødelokalet på 1. sal og i
det fremtidige mødelokale på 2. sal.
Inden menighedsrådet kontakter arkitekt vedr.
et tilbud, ønsker menighedsrådet at høre
provstiudvalget, om man kan godkende, at der
fortsættes med arbejdet.
(Tegninger m.m. vedlægges)
7

Ansøgning om overførsel fra drift til anlæg i
2013
Sag: Lemvig-Heldum kirkekasse (861) Lemvig Sogn

Godkendt

Ansøgning om overførsel fra drift til anlæg i
2013
Lemvig-Heldum menighedsråd ansøger
provstiudvalget om tilladelse til at overføre
55.598 kr. fra drift til anlæg vedr. indvendig
renovering af Lemvig kirke i 2013.
(Ansøgning vedlagt)
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Ansøgning vedr. Lemvig og Heldum
kirkegårde
Sag: Lemvig kirkegård (860) - Lemvig Sogn

Beslutning
Godkendt

Ansøgning vedr. Lemvig og Heldum kirkegårde
Kirkegårdsudvalget for Lemvig og Heldum
menighedsråd ansøger provstiudvalget om
tilladelse til at fjerne gamle træer og 2 gamle
stynede alléer på Lemvig kirkegårds øst
afdeling, det drejer sig om ca. 30 træer.
Træerne anses for at være "risikotræer", som
kan udgøre en risiko for de pårørende og
personalet på kirkegården. Træerne er op
gennem tiden blevet påkørt, stynet, døde i
toppen, meget skæve og mange af dem har fået
svamp.
Træerne vil ikke indgå i den nye helhedsplan
for Lemvig kirkegård.
Samtidig ønsker man på Heldum kirkegård at
fjerne noget læhegn mod vest.
Man har været nødt til at fjerne det halve af
læhegnet på nuværende tidspunkt, for at
digebyggerne skulle kunne komme til. Mange
af de planter som står i læhegnet i dag, har ikke
den fornnødne holdbarhed mod vinden fra vest.
Man påtænker at så græs eller måske plante nye
buske og træer, som kan tåle vinden fra vest.
9

Forpagtningskontrakt Gudum-Fabjerg
Sag: Forpagtningskontrakt Gudum-Fabjerg
(986) - Gudum Sogn

Godkendt

Forpagtningskontrakt Gudum-Fabjerg
Forpagtningskontrakt til provstiudvalgets
godkendelse vedr. 18 ha landbrugsjord matr. nr.
1 a Gudum præstegård, Gudum, 3 f Krogsgård,
Gudum, 1 l Gudum og 1 k smst. beliggende
præstegårdsvej 12, 7620 Lemvig.
Forpagtningsperioden: 01.01.14 - 31.12.18.
Forpagtningsafgiften pr. ha 6.900 kr.: 125.166
kr. ex. moms pr. år (156.457,50 kr. incl. moms)
(Forpagtningskontrakt vedlagt)
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Ang. lejebolig til ny præst i 8sognspastoratet
Sag: Lejebolig til den nye præst i 8-sogns
pastoratet (995) - Vandborg Sogn

Beslutning
Ane Margrethe Bjerre præsenterede 2 boliger i hhv.
Fjaltring og Vandborg.
Provstiudvalget besluttede, at lade det være op til
den kommende præst at afgøre, hvilken bolig der
foretrækkes.

Ang. lejebolig til ny præst i 8-sognspastoratet
Ane Margrethe Bjerre redegør på mødet for
mulige præsteboliger i pastoratet.

Referat,10-12-2013
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Opfølgning vedr. indvendig kalkninsarbejde
i Heldum kirke
Sag: Kalkningsarbejder i Heldum kirke (947) Heldum Sogn

Taget til efterretning

Opfølgning vedr. indvendig kalkningsarbejde i
Heldum kirke
(vedlagt)
Nationalmuseet svar
Nationalmuseets svar vedr. opfølgning på
kalkningsarbejde i Heldum kirke.
(vedlagt)
(alle bilag i sagen kan ses på sag 749)
12

Nr. Nissum-Helhedsplan for kirkegårdenMBA.01.2013
Sag: Nørre Nissum kirkegård (895) - Nørre
Nissum Sogn

Taget til efterretning

Nr. Nissum-Helhedsplan for kirkegårdenMBA.01.2013
Kirkegårdskonsulenten har besøgt Nørre
Nissum kirkegård, og har på baggrund heraf
udarbejdet en helhedsplan for kirkegården.
(vedlagt)
13

Stiftet godkender PUK regnskab 2012,
Lemvig provsti
Sag: PUK årsregnskab 2012 (804)

Taget til efterretning

Stiftet godkender PUK regnskab 2012, Lemvig
provsti
Stiftet har i skrivelse af 15.11.13 godkendt
Lemvig provstis PUK regnskab 2012.
(vedlagt)
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Kirkeministeriets varme, energi- og
klimakonsulent
Sag: Kirkeministeriet (735) - Kirkeministeriet

Taget til efterretning

Kirkeministeriets varme, energi- og
klimakonsulent
Kirkeministeriets varme, energi og
klimakonsulent har udsendt en skrivelse ang.
rådgivning om kirkernes varme- energi og
rumklima.
Skrivelsen er ikke sendt til provstiets
menighedsråd, da provstiudvalget på mødet i
oktober drøftede, hvordan man kan reducere
varmeudgifterne i kirkerne. På dette møde blev
det besluttet, at der skulle sendes en mail ud til
samtlige provstiets menighedsråd, hvor
menighedsrådene opfordres til at tage stilling
til, om man ønsker at få undersøgt, om
varmeudgifterne kan reduceres i deres kirke.
Undersøgelserne skulle i givet fald foretages af
firmaet Pro Energi i Struer, som kan lave
undersøgelserne for 3.200 kr. pr. kirke, hvis 10
kirker melder sig.
Vi har indtil videre kun fået tilsagn fra 3
menighedsråd.
(Konsulentens skrivelse vedlagt)

15

Stiftet godkender istandsættelse af Fjaltring
kirke
Sag: Taget på Fjaltring kirke (805) - Fjaltring
Sogn

Taget til efterretning

Viborg Stift, Lemvig Provsti, Fjaltring Kirke
Afg.
Stiftet har på baggrund af indhentede udtalelser
fra den Kgl. bygningsinspektør og
Nationalmusset godkendt forslag til
istandsættelse af Fjaltring kirke.
Godkendelsen er dog betinget af en række
forhold jf. stiftets skrivelse.
Der er til formålet bevilget et 15 årig
stiftsmiddellån på 4.862.843,75 kr.
(Stiftets godkendelse samt konsulentudtalelser
vedlægges)
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Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens
Skoletjeneste d. 21-11-2013
Sag: Folkekirkens skoletjeneste i Viborg Stift
(807) - Viborg Stift

Taget til efterretning

Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens
Skoletjeneste d. 21-11-2013
(Vedlagt)
17

Eventuelt

Dato og tidspunkt for studieturen blev fastsat til:
Torsdag d. 19.06.14 kl. 17.00.
Studietursudvalg: Knud Erik Nissen og Niels
Stidsen.
Provsten orienterede om, at det er aftalt med HoveHygum-Tørring menighedsråd, at næste
provstiudvalgsmøde starter på Hove kirkegård.

Referatet godkendt:
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 21. januar 2014 kl. 10.30
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