Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 7. juni 2011. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: ingen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

PUK, kvartalsrapport 1. kv. 2011
Sag: PUK regnskab 2011 (518)

Godkendt

PUK, kvartalsrapport 1. kv. 2011
Til provstiudvalgets godkendelse.

3

Diæter til bygningskyndige i forbindelse med
syn
Sag: Cirkulærer og bekendtgørelser (293) Kirkeministeriet
Diæter til bygningskyndige i forbindelse med
syn
Da det jf. 'Bekendtgørelse om diæter m.v. til
medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg,
budgetudvalg og stiftsudvalg samt til
bygningskyndige deltagere i synsforretninger
over kirker og præsteboliger' §8 stk. 2, er op til
menighedsrådene at aftale med den
bygningskyndige, hvilket vederlag der ydes for
deltagelse i syn over kirker og præsteboliger,
drøfter provstiudvalget, om der skal stikkes
retningslinier ud fra provstiet, så
menighedsrådene har noget at forholde sig til,
og så det bliver ensartet i provstiet.

Referat,07-06-2011

Provstiudvalget besluttede at anbefale følgende
retningslinjer:
Hvis den bygningskyndige er selvstændig
håndværker, som kan skrive en faktura m.moms,
kan man, hvis den bygningskyndige ønsker det,
give den timeløn som håndværkeren normalt
opkræver.
Ellers får den bygningskyndige en diæt. Diæter
udgør i 2011: 397 kr. for indtil 4 timer. Diætsatsen
forhøjes hvert år d. 1. januar med 8 kr. Hvis synet
tager mere end 4 timer udbetales 2 diæter.

Side: 1

Mødepunkt
4

Om skattepligt af præsters frie tvprogrampakker m.v.
Sag: Kirkeministeriet, Orientering (36) Kirkeministeriet
Om skattepligt af præsters frie tvprogrampakker m.v.
Kirkeninisteriet har udsendt en skrivelse ang.
præsters skattepligt af frie tv-pakker.

Beslutning
Provstiudvalget besluttede at melde følgende ud til
menighedsrådene:
Menighedsrådet skal sørge for, at
antenneforholdene i præsteboligen er i orden, så
man kan se de mest "gængse" kanaler, dvs.: DR1,
DR2 og TV2.
Præster bør som alle andre borgere naturligvis selv
betale licens, ligesom præsterne selv bør betale for
de betalingskanaler (TV-pakker), de ønsker.

Skrivelsen kommer på baggrund af en afgørelse
fra SKAT af 21. december 2010 til Ribe
Stiftsadministration.
Provstiudvalget drøfter sagen og vedtager klare
retningslinier for hvordan menighedsrådene
forholder sig.
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Projektet revideres
Sag: Ferring kirke (316) - Ferring Sogn

Beslutning
Provstiudvalget godkender licitationsresultatet.

Stiftet anmoder om flere oplysninger i sagen
På provstiudvalgsmødet d. 9. februar 2011 blev
sagen om indvendig renovering af Ferring kirke
behandlet og godkendt.
Stiftet har på baggrund af udtalelser fra
Nationalmuseet og Den kgl. bygningsinspektør
anmodet menighedsrådet om at fremsende
deres bemærkninger til konsulentudtalelserne.
Menighedsrådet har efterfølgende valgt at rette
ind efter alle de indvendinger som
Nationalmuseet og Den kgl. bygningsinspektør
har anført.
Provsten har på provstiudvalgets vegne
anbefalet, at det reviderede projekt godkendes i
stiftsøvrigheden, så arbejdet med renoveringen
snarest kan begynde.

Arkitekten fremsender revideret prisoverslag
På baggrund af det reviderede projekt
fremsender arkitekten et nyt prisoverslag.
Prisoverslaget lyder herefter på: 3.952.375 kr.
incl. moms
Det første overslag lød på: 4.198.875 kr. incl.
moms
De 349.400 kr. som Augustinus fonden har
bevilget er indeholdt i begge priser.
Stiftet godkender det reviderede forslag, dog
med bemærkninger
Stiftet godkender arkitektens forslag med de
supplerende ændringer fra menighedsrådet.
Godkendelsen er dog med følgende
bemærkninger:
Det kan ikke godkendes, at trægulv i kor og
skib udskiftes til teglgulve, men i stedet at der
etableres nye trægulve som erstatning for de
gamle.
Det kan ikke godkendes, at der sker nedtagning
af renæssancelydhimmel.
Det kan ikke godkendes, at der sker flytning af
tavler og ligsten, som anført i projektet.
Der må ikke ske farvesætning af kirken uden
medvirken af en anerkendt farvesætter med
kendskab til farvesætning af kirker.
Det kan ikke godkendes, at der opsættes nyt
skab i våbenhuset, som anført i projektet.
Godkendelsen er endelig betinget af, at der som
afslutning på projektet fremsendes en
slutrapport fra henholdsvis arkitekt og
Referat,07-06-2011
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Mødepunkt

Beslutning

konservator, der beskriver det udførte arbejde i
tekst og billeder.
Stiftet har bevilget Ferring kirke et 10 årigt
stiftsmiddellån på 4.198.875 kr.
Stiftet gør opmærksom på, at der bør søges om
statstilskud fra Kirkeministeriet til projektet.

Licitationsresultat til provstiudvalgets
godkendelse
Arkitekten oplyser, at priserne i overslaget, ud
over licitationsresultatet, er priser fra stiftets
konsulenter og konservator. Øvrige priser er
skønnede priser.
(Licitationsresultatet vedlægges)
6

Ansøgning om klokkestabel på kirkegården
Sag: Flytning af kirkeklokke (422) - Trans
Sogn
Ansøgning om klokkestabel på kirkegården
Trans menighedsråd fik som bekendt afslag på
deres ansøgning om at flytte klokken i Trans
kirke 90 cm ind i tårnet på en ny klokkestol, så
der kunne opsættes et trådgitter i glamhullet
imod duer, der tilsøler klokke og
elinstallationer.
Menighedsrådet forespørger nu, før videre
dispositioner træffes, om der kan gives
tilladelse til, at man lader opstille en
klokkestabel på kirkegården og placerer den
gamle klokke her, så den kan hænge og være til
glæde for mange. Man foreslår i stedet at
opsætte en ny og passende klokke i tårnet på en
ny klokkestol så langt inde i tårnet, at den kan
afskærmes mod dueplagen.
Denne løsning er blevet skitseret af
klokkekonsulent Ann-Kirstine Christiansen i
hendes beskrivelse af den nuværende klokke og
dens forhold i Trans kirke.
Menighedsrådet er optaget af, at deres gamle
kirke med dens unikke beliggenhed et stenkast
fra Vesterhavet, stadig kan fungere som sognets
kirke og samtidig være en kurturhistorisk
seværdighed for de mange gæster, der året
igennem besøger stedet og kirken.
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Provstiudvalget kan pga. den økonomiske situation
ikke godkende ansøgningen om tilladelse til
opstilling af klokkestabel på kirkegården med
henblik på ophængnings af den gamle klokke i den
og etablering af ny klokkestol med ny klokke i
tårnrummet.
Provstiudvalget anbefaler at de foranstaltninger,
som Nationalmuseet foreslår i skrivelsen af 14. maj
2010 bør forsøges for, så vidt det er muligt, at
undgå dueplagen.
Det drejer sig om enten at installere en kunstig ugle
i tårnet eller ved af lukke for adgangen bag klokken
og anbringe et bræt med pigge under den.
Klokkekonsulenten nævner i sin skrivelse af
20.07.10, at der er ting, der bør udbedres ved
kirkeklokken. Provstiudvalget foreslår, at Thubalka
gennemgår kirkeklokken, ophænget, beslagene på
bommen og klokkebommens aksler.
De midler, som menighedsrådet har henlagt til
flytning af klokken, som blev afvist, vil kunne
indgå i et sådant eftersyn og reparation af
kirkeklokken.
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Ansøgning
Sag: Trans ansøger om 5% midler (567) Trans Sogn

Beslutning
Provstiudvalget kan ikke bevilge 5% midler, da det
vurderes, at der er penge nok på kontoen, nu hvor
tilgodehavenet fra NOE er indsat.

Ansøgning
Trans menighedsråd ansøger om 5% midler til
uforudsete ekstra udgifter i forbindelse med
installering af teleslyngeanlæg i Trans kirke.
Da man efter kirkesynet i 2010 forhørte sig om
priser på teleslyngeanlæg fik man oplyst en pris
på omkring 20.000 kr. og dette beløb fik
menighedsrådet bevilget i forbindelse med
budget 2011.
Nu hvor man så indhenter tilbud fra 2
forskellige firmaer, er prisen ca. 30.000 kr. incl.
moms, og man mangler derfor 10.000 kr.
Trans menighedsråd har medsendt en
kvartalsrapport. Af den likvide beholdning, har
PU tidligere givet tilladelse til, at der hensættes
95.000 kr. på en prohiberet konto til
klokkesagen.
Menighedsrådet oplyser i ansøgningen om 5%
midler, at man har et tilgodehavende hos NOE,
og at det er derfor, at kassebeholdningen pr.
31.03.2011 er lille.
Vi har efterfølgende fået oplyst, at
tilgodehavenet hos NOE er på 31.734,95 kr., og
dette beløb er indgået på kontoen sidst i maj
måned.
(Kvartalsrapport vedlægges)

8

Fjaltring, ansøgning
Sag: Fjaltring ansøger om styrkelse af
likviditet (548) - Fjaltring Sogn
Fjaltring, ansøgning
Fjaltring menighedsråd har i forbindelse med
aflæggelse af regnskab 2010 fremsendt en
ansøgning om hjælp til styrkelse af likviditeten.

Det indskærpes overfor menighedsrådet, at de
godkendte budgetter SKAL overholdes.
Provstiudvalget er af den opfattelse, at der er brug
for en styrkelse af kassebeholdningen her og nu og
der gives derfor tilladelse til, at de ca. 141.000 kr.
fra udbetalingen i forbindelse med salg af
forpagterboligen i Fjaltring frigives.
Skulle midlerne mod forventning ikke kunne
frigives, kan menighedsrådet bevilges et
likviditetslån i 5% midlerne på 100.000 kr.
Det indskærpes overfor menighedsrådet, at
kvartalsrapporten i fremtiden skal sendes til
provstiudvalget.
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Ansøgning fra Nørre Nissum menighedsråd
Sag: Ansøgning om lån i 5% midlerne (568) Nørre Nissum Sogn
Ansøgning fra Nørre Nissum menighedsråd
På sidste provstiudvalget blev en ansøgning om
5% midler til ny græsslåmaskine i Nørre
Nissum behandlet.
Provstiudvalget besluttede, at det ikke kunne
anses for at være en uforudset udgift, og
ansøgningen blev ikke godkendt. Til gengæld
gav provstiudvalget udtryk for, at man ville
være positiv overfor en ansøgning om lån i 5%
midlerne, hvis det viste sig nødvendigt.

Beslutning
Provstiudvalget besluttede at bevilge et
likviditetslån i 5% midlerne på 40.000 kr.
Beløbet indsættes på Nørre Nissum kirkekasses
konto d. 09.06.11 og tilbagebetales til PUK kassens
konto for 5% midler senest d. 08.06.12.

Da menighedsrådet på nuværende tidspunkt har
en anstrengt økonomi, har man nu fremsendt en
ansøgning om et lån i 5% midlerne på 40.000
kr. til anskaffelse af en ny plæneklipper.
(Kvartalsrapport fremsendes elektronsik inden
mødet)

10

Provstiudvalget anmodes om godkendelse
Sag: Medejerskab af multihus (307) - Hove
Sogn
Provstiudvalget anmodes om godkendelse
Menighedsrådene i Hove-Hygum og Tørring
har fremsendt en ansøgning om
menighedsrådets deltagelse i opførelse af et
multihus i forbindelse med Klinkby skole og
Klinkby hallen.
Menighedsrådene anmoder om provstiudvalgets
godkendelse af, at man kan arbejde videre med
planerne.

Provstiudvalget vil ikke være med til, at kirken skal
indgå i et samarbejde om et multihus.
Provstiudvalget vil overfor menighedsrådene gøre
det klart, at der ikke vil blive givet tilladelse til salg
af jord og efterfølgende godkendelse af delvis
finansiering af opførelse af et evt. multihus. Det er
provstiduvalgets kompetence, at træffe en sådan
afgørelse.
Provstiudvalget er derimod åben overfor at se på,
om de to SFO bygninger, som også er foreslået, vil
kunne bruges til konfirmandstue og som sognehus i
øvrigt.
Provstiudvalget har forståelse for, at
lokaleproblemet til konfirmandundervisningen bør
løses i pastoratet, efter at konfirmandstuen er
inddraget til kontor for sognepræsten.
Menighedsrådene er anmodet om at rette
henvendelse til provstiudvalget, hvis de ønsker et
møde, hvor provstiudvalget sammen med
menighedsrådet kan besigtige de 2 SFO huse og
vurdere om de er egnede.
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Endelig rapport om opgave- og
rollefordeling.
Sag: Stiftet, orientering (9) - Viborg Stift

Taget til efterretning

Endelig rapport om opgave- og rollefordeling.
Vi har modtaget en rapport om opgave- og
rollefordeling mellem provstiudvalg,
stiftsøvrighed (-administration),
Landsforeningen af Menighedsråd og
Kirkeministeriet / Finansministeriet.

12

Stiftet godkender det reviderede forslag.
Sag: Belægning på Nørlem kirkegård (76) Nørlem Sogn

Taget til efterretning

Stiftet godkender det reviderede forslag.
Stiftet godkender det reviderede forslag til
renovering af adgangsforholdene til Nørlem
kirke og projektet må udføres som anført i
forslaget.

13

Kirkegårdskonsulenten har besøgt Møborg
kirkegård
Sag: Handicapvenlig sti på Møborg kirkegård
(288) - Møborg Sogn

Taget til efterretning

Kirkegårdskonsulenten har besøgt Møborg
kirkegård
Kirkegårdskonsulent Mogens Andersen har
besigtiget forholdene på Møborg kirkegård ang.
handicapvenlig adgang fra kirkens
parkeringsplads til våbenhuset, og har på
baggrund heraf fremsendt sin udtalelse.
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Side: 7

Orientering
14

Provstiudvalget har ingen indsigelser
Sag: Bovbjerg Badehotel - Lemvig kommune
(547) - Ferring Sogn

Taget til efterretning

Provstiudvalget har ingen indsigelser
Provstiudvalget har haft forslag til tillæg nr. 6
til kommuneplan 2009-2021 og lokalplan vedr.
en højere grad af udnyttelse af Bovbjerg
Badehotel til udtalelse, og provstiudvalget har
ingen indsigelser i sagen.
Vi har indhentet Ferring menighedsråds
udtalelse. Menighedsrådet har heller ingen
bemærkninger.

15

Svampeskade
Sag: Udvendig renovering af Lemvig kirke (1.
etape) (115) - Lemvig Sogn

Taget til efterretning

Svampeskade
Der er konstateret ægte hussvamp i dele af
træværk og murværk i Lemvig kirke. Det
indebærer, at renoveringen vil tage længere tid
end først antaget. Udgifterne i forbindelse med
udbedring af ægte hussvamp kan dækkes af
forsikringen.
16

Referat fra mødet
Sag: Møde for kontaktpersoner d. 18.05.11
(520)

Taget til efterretning

Referat fra mødet
Det har d. 18. maj været afholdt et møde for
kontaktpersonerne i provstiet.
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Skimmelsvamp
Sag: Møborg præstegård (569) - Møborg Sogn

Taget til efterretning

Skimmelsvamp
Der er konstateret skimmelsvamp i
soveværelset i Møborg præstegård. Der har
været afholdt ekstraordinært provstesyn. Det er
foreslået, at menighedsrådet finder årsagen til
skaden, og at soveværelset efterfølgende
isoleres for at forhindre fremtidige kuldebroer.
Det er endvidere foreslået, at der foretages
målinger i hele boligen af et sagkyndigt firma
for at konstatere, om der er skimmelsvamp
andre steder i boligen.
Referat,07-06-2011
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Eventuelt

Mødet i august flyttes til onsdag d. 17.08.11 kl.
10.00

Referatet godkendt:
______________________________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________________________
_
Næste provstiudvalgsmøde: Onsdag d. 17. august 2011 kl. 10.00
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