Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 12. juni 2012. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Offentlig
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Orientering ved personalekonsulenten

Dette punkt udgår, da Louis er gået på barsel fra d.
11.06.-24.06.12

Louis vil orientere om sit arbejde her i
provstiet.
3

PU-møder

Datoen i december bliver d. 12. i stedet for d. 11.

Der skal planlægges møder resten af året.

Herefter er PU møder resten af året på følgende
datoer:

Vi har, som bekendt, allerede planlagt PU møde
d. 21. august kl 10.00
Budgetsamråd d. 6. september kl. 19.30
Offentlig budgetmøde og PU møde d. 13.
september kl. 10.00
Vi foreslår endvidere følgende datoer:
Tirsdag d. 23. oktober kl. 10.00
Tirsdag d. 11. december kl. 10.00

Tirsdag d. 21. august kl. 10.00
Torsdag d. 6. september kl. 19.30 (Budgetsamråd)
Torsdag d. 13. september kl. 10.00 (Off.
budgetmøde)
Tirsdag d. 23. oktober kl. 10.00
Onsdag d. 12. december kl. 10.00

Møderne i oktober og december bliver med
Carsten Hoffmann som provst pga. Knud Erik
Nissens studieorlov jf. pkt. 23
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Ang. 5. rate 5% midler m.v.
Sag: Møborg præstegård (569) - Møborg Sogn
Ang. 5. rate 5% midler m.v.
Møborg-Nees kirkekasse har siden sidste møde
fået udbetalt 4. og 5. rate vedr.
skimmelrenoveringen i Møborg præstebolig.
4. rate: 477.275 kr.
5. rate: 578.631,25 kr.

Beslutning
Provstiudvalget besluttede at indstille til
stiftsøvrigheden, at der bevilges Møborg-Nees
menighedsråd et stiftsmiddellån til
restfinansieringen.
Provstiudvalget besluttede at indstille, at lånet
bliver med en løbetid på 10 år.

Der er således ialt udbetalt:1.566.978,58 kr. til
uforudsete udgifter i forbindelse med
renoveringen.
Renoveringen er endnu ikke afsluttet, men da
midlerne på kontoen for 5% midler stort set er
brugt op, har vi anmodet Møborg-Nees
menighedsråd om at ansøge om stiftsmiddellån
til finansieringen af de resterende udgifter.
Vi har indskærpet, at det er vigtigt, at alle
udgifter er med, inden man ansøger om et
lånebeløb, ligesom vi har bedt menighedsrådet
gøre håndværkerne opmærksomme på, at de må
vente med at få de sidste penge indtil projektet
er afsluttet.

Anmoder om stiftsmiddellån til restfinansiering
På baggrund af, at menighedsrådet har fået
oplyst, at beholdningen af 5% midler
efterhånden er ved at være brugt op, ansøges
provstiudvalget om forhåndsgodkendelse af et
stiftsmiddellån til restfinansiering af udgifterne
i forbindelse med skimmelrenoveringen i
Møborg præstebolig.
Arbejdet er endnu ikke afsluttet, og man kender
derfor ikke det nøjagtige restbeløb, men man
forventer, at der bliver behov for et lån på
mellem 600.000 kr og 800.000 kr.
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Salg af præstegårdsjorden i Møborg
Sag: Bortforpagtning af jord under MøborgNees menighedsråd (654) - Møborg Sogn

Beslutning
Provstiudvalget godkender, at jorden sælges til
højestbydende.

Salg af præstegårdsjorden i Møborg
Provstiudvalget besluttede på sidste møde, at
salget af præstegårdsjorden i Møborg er en
forudsætning for bygning af
konfirmandfaciliteter v. Møborg præstegård.
På baggrund heraf har menighedsrådet sat
jorden til salg, og der var ved budrundens
afslutning d. 29. maj indkommet 4 bud.
Menighedsrådet indstiller, at præstegårdsjorden
sælges til højestbydende. Højeste bud er:
1.050.000 kr.
(De 4 bud vedlægges)
6

Ansøgning om endelig godkendelse af
konfirmandstueprojekt
Sag: Konfirmandfaciliteter i Møborg
præstegård (387) - Møborg Sogn
Ansøgning om endelig godkendelse af
konfirmandstueprojekt
Menighedsrådet ansøger om endelig
godkendelse af konfirmandstueprojektet som
forudsætning for licitation.

Provstiudvalget godkender projektet.
Provstiudvalget har tidligere taget forbehold
overfor nødvendigheden af ovenlys vinduerne i
konfirmandstuen, men da såvel menighedsrådet
som sognepræsten ønsker ovenlysvinduerne
bevaret, godkender provstiudvalget også dette
ønske, så bygningen kan opføres i
overensstemmelse med arkitektens tegninger.
Provstiudvalget skal godkende licitationsresultatet.

(Projektet var sendt med ud til sidste PU møde)
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Ansøgning om endelig godkendelse af
byggeri ved Gudum Præstegård
Sag: Ny garage ved præsteboligen i Gudum
(261) - Gudum Sogn
Ansøgning om endelig godkendelse af byggeri
ved Gudum Præstegård
Menighedsrådene i Gudum-Fabjerg ansøger om
endelig godkendelse af byggeri ved Gudum
præstegård, omfattende dobbelt garage,
velfærds rum og adskillelse af offentlig og
privat del af præsteboligen.
Det indsendte projekt, som blev behandlet på
provstiudvalgets decembermøde 2011 er ændret
til at være en bygning af røde mursten, som
anbefalet af provstiudvaglet. Derudover er der
kun nogle mindre detaljer.
Arkitektens specificerede oversigt af 12.05.12
over de samlede udgifter (efter licitation) lyder
på: 2.003.506,14 kr. incl. moms.

Beslutning
Provstiudvalget godkender projektet og
licitationsresultatet.
Provstiudvalget godkender finansieringen, som
foreslået, og anbefaler, at der bevilges et 10 årigt
stiftsmiddellån på 1.053.500 kr.
Det er tidligere aftalt, at stiftsmiddellånet skal
tilbagebetales, når salg af jord kan finde sted ved
forpagtningskontraktens udløb.
Provstiudvalget har genforhandlet denne beslutning
og er af den opfattelse, at såfremt der kan opnås det
samme i forpagtningsafgift som nu, når ny kontrakt
skal laves, vil det kunne finansiere renter og afdrag
af et 10 årigt lån. I så fald er der ikke behov for salg
af jord.
Provstiudvalget ønsker derfor at menighedsrådet
undersøger, hvad der kan opnås i ny aftale, og
provstiudvalget ønsker herefter at drøfte sagen
igen.

Projektet ønskes finansieret på følgende måde:
Salgprovenu fra forpagtergård: 950.000 kr.
Midlertidig lån i stiftsmidlerne: 1.053.506 kr.
Stiftsmiddellånet indfries, når den
bortforpagtede jord kan sælges ved
forpagtningens udløb ultimo 2013.
(Detajlprojekt vedlægges)
Licitationsresultat
Menighedsrådene fremsender
licitationsresultatet til provstiudvalgets
godkendelse.
Licitationsresultatet lyder på: 1.781.835 kr.
(vedlagt)

Referat,12-06-2012

Side: 4

Mødepunkt
8

Ansøgning om anlæg af ny kirkegårdsmur.
Sag: Ny kirkegårdsmur i Harboøre (669) Harboøre Sogn

Beslutning
Provstiudvalget anbefaler projektet godkendt i
stiftet.

Ansøgning om anlæg af ny kirkegårdsmur.
Harboøre menighedsråd ansøger om tilladelse
til at bygge en ny kirkegårdsmur mellem
kirkegårdens to indgange mod vest.
Harboøre kirkgård har oprindelig været
indhegnet af et gærde fremstillet af betonplader.
En del af gærdet mod vest blev omkring 1970
erstattet at et kampestens dige, som den
daværende graver anlagde, og i forbindelse med
en udvidelse af kirkegården mod syd blev
adskillelsen mod præstegårdshaven erstattet af
en muret mur, hvilket også blev afgrænsningen
ud mod Søndergade.
I forbindelse med et af Lemvig Kommune
gennemført byfornyelsesprojekt i 2010 blev
kirkepladsen renoveret, og herunder blev det
resterende oprindelige gærde mod vest udskiftet
med en hvid murstensmur, men desværre tillod
økonomien på daværende tidspunkt ikke at
udskifte hele diget ud mod kirkepladsen.
Kirkepladsen fik et tiltrængt løft, og
menighedsrådet har siden ønsket "at få gjort
arbejdet færdigt".
I budget 2011 fik menighedsrådet bevilget
155.000 kr. til nævnte arbejde, men af
forskellige årsager blev projektet ikke
gennemført i 2011, og Harboøre menighedsråd
søger derfor om tilladelse til at gennemføre
projektet nu.
Der er allerede indhentet tilbud på arbejdet.
Tilbuddet lyder på: 154.233,75 kr. incl. moms.
(Tilbud, tegning samt notat om muren i
forbindelse med renovering af kirkepladsen i
2010 vedlægges.)
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Ang. momsopgørelse for 2011
Sag: Overførsel fra drift til anlæg 2012 (672) Lemvig Sogn

Beslutning
Godkendt

Ang. momsopgørelse for 2011
I forbindelse med opgørelse af moms for 2011
ved Lemvig kirke har Lemvig-Heldum
kirkekasse modtaget 39.644,40 kr. som
udelukkende skyldes, at man er i færd med en
renovering af kirken.
Momsen godtgøres pga. at man har haft 4
indtægtsgivende koncerter i 2011, hvor der af
indtægten skal afløftes moms.
Lemvig-Heldum menighedsråd ansøger om
overførsel af 39.644,40 kr. fra driften i 2012 til
anlæg.

10

Diget ved Heldum kirke
Sag: Diget ved Heldum kirke (656) - Heldum
Sogn

Sagen udsat, da projektet ikke nåede frem til
mødet.

Østdiget ved Heldum kirke
Projekt vedr. østdiget ved Heldum kirke til
behandling.
(Sagen bliver fremsendt elektronisk inden
mødet)
11

Nationalmuseets besigtigelsesrapport
Sag: Fjaltring kirke (671) - Fjaltring Sogn

Provstiudvalget besluttede at udsætte sagen pga.
økonomien. Der er ikke midler til, at renoveringen
kan iværksættes foreløbig.

Nationalmuseets besigtigelsesrapport
Fjaltring menighedsråd beder om
provstiudvalgets råd og vejledning til, hvordan
man skal forholde sig til Nationalmuseets
besigtigelsesrapport ang. altertavle og historisk
inventar i Fjaltring kirke.

Stiftet har oplyst at der pt. står 266.248 kr. på
Fjaltrings kapitalkonto.

(Menighedsrådets skrivelse samt
besigtigelsesrapporter fra Nationalmuseet
vedlægges)
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Stiftet ang. prædikestol
Sag: Ferring kirke (316) - Ferring Sogn

Beslutning
Provsten har talt med formanden i Ferring, som har
oplyst, at menighedsrådet har valgt den billige
løsning i forbindelse med renoveringen af
prædikestolen.

Stiftet ang. prædikestol
Stiftet oplyser, at godkendelsesbrevet af
23.03.12 ang. gulvet i Ferring kirke også
inderholder godkendelse af prædikestolen,
uanset at godkendelsesbrevet alene har
bemærkningerne til gulvet.
Stiftsøvrigheden gør opmærksom på, at man
ikke kan beslutte hvilken istandsættelse af
prædikestolen der skal vælges. Konservatorerne
har udtalt, at den dyreste løsning er grundigere
og sikre prædikestolens stabilitet i en længere
årrække. Nationalmuseet har udtalt, at begge
løsningerne er gode.
Stiftet er af den opfattelse, at det økonomiske
aspekt bør være afgørende for valget, og her har
provstiudvalget kompetencen til godkende den
økonomiske beslutning omkring istandsættelse
af prædikestolen.
Bør provstiudvalget ikke præcisere overfor
Ferring menighedsråd, at det fastholder, at den
billigste løsning i forbindelse med renoveringen
af prædikestolen vælges jf. skrivelsen af 27.
april 2012.
(Skrivelsen vedlagt i kopi)
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Ansøgning om 5% midler
Sag: Fælles regnskabsfører i provstiet (432)

Godkendt

Ansøgning om 5% midler
Bøvling menighedsråd ansøger om 5% midler
til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse
med ansættelse af fælles regnskabsfører.
Det blev i forbindelse med ansættelsen aftalt at
udgifter udover det budgetterede kunne
finansieres af 5% midlerne, da det var vanskelig
at vurdere, hvor mange timer der skulle afsættes
til.
Menighedsrådet har lavet en opgørelse, hvoraf
det fremgår, at der er et "underskud" på
7.403,32 kr.
Underskuddet skyldes især udgifterne til
kursus.
(Opgørelse vedlagt)
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Ansatte ved kirkerne

Beslutning
Provstiudvalget godkender at vi indhenter
ansættelsesbreve fra menighedsrådene.

Der skal som bekendt ikke længere indsendes
regulativer i forbindelse med nyansættelser til
provstiet.
Vi får derfor ikke altid besked, når der er ansat
nye folk.
Kan provstiudvalget tillade, at vi anmoder
menighedsrådene om at indsende kopier af
ansættelsesbreve på alle ansatte ved kirkerne, så
vi kan have et overblik over hvem der er ansat i
provstiet.

15

PUK kvartalsrapport for 1. kv. 2012
Sag: PUK regnskab 2012 (628)

Godkendt

PUK kvartalsrapport for 1. kv. 2012
Til provstiudvalgets godkendelse.
(vedlagt)
16

Udkast til PUK budget 2013
Sag: PUK budget 2013 (670)

Godkendt

Udkast til PUK budget 2013
Til provstiudvalgets godkendelse
(udkast vedlagt)
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Omklassificering af stillingen som
kirkegårdsleder på Lemvig Kirkegård
Sag: Kirkegårdslederen i Lemvig (298) Lemvig Sogn

Taget til efterretning

Omklassificering af stillingen som
kirkegårdsleder på Lemvig Kirkegård
Kirkeministeriet oplyser, at Lemvig-Heldum
menighedsråd har søgt om lønforbedring til
stillingen som kirkegårdsleder ved Lemvig
kirkegård, idet kirkegårdslederen har overtaget
driftsansvaret for Heldum kirkegård.
I anledning heraf oplyser ministeriet, at der på
grund af de væsentlige stillingsændringer, pr. 1.
januar 2012 tildeles stillingen et tillæg på 6.000
kr. årligt. (afrundet grundbeløb pr. 1. oktober
1997)
Sagen har været forhandlet med Foreningen af
Danske kirkegårdsledere.
18

Lemvig-Heldum menighedsråd køber plads
til valgavis i Lokalavisen.
Sag: Menighedsrådsvalg 2012 (578)

Taget til efterretning

Lemvig-Heldum menighedsråd køber plads til
valgavis i Lokalavisen.
Lemvig-Heldum menigehdsråd ønsker ikke at
deltage i ordningen med en valgavis som
skitseret.I stedet vil menighedsrådet købe 2
ekstra sider i Lokalavisen - kombineret med
KirkeNyt-siden i Lokalavisen i uge 35
(forventer man).
Menighedsrådet har aftalt med Lokalavisen, at
man får stillet bagsiden og de 2 næstbagerster
sider til rådighed sammenlagt, - og at de
"vendes" så der bliver 2 forsider af
Lokalavisen. (Man er aftalt en fornuftig pris på
disse ekstra sider)
Lemvig-Heldum menighedsråd vil gerne bruge
"standardmaterialet" fra provstiets valgavis.
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Bøvling menighedsråd ansøger om frigivelse
af midler fra udsmykningskontoen
Sag: Prohiberet konto, Bøvling (141) Bøvling Sogn

Taget til efterretning

PU tillader frigivelse af midler fra
udsmykningskonto
Bøvling menighedsråd har anmodet om at der
frigives: 6.695 kr. fra udsmykningskontoen til
ny piano m. bænk til Bøvling kirke.
Provsten har på provstiudvalgets vegne givet
tilladelse hertil.
20

Lemvig, ang. fælles regnskabsfører
Sag: Ny regnskabsfører (649)

Taget til efterretning

Lemvig, ang. fælles regnskabsfører
På sidste provstiudvalgsmøde blev det besluttet,
at der skulle sendes en forespørgsel til LemvigHeldum menighedsråd om der i forbindelse
med ansættelse af ny kordegn kunne knyttes
kirkekasser udenfor Lemvig og Heldum sogne
til stillingen.
Lemvig-Heldum menighedsråd har behandlet
provstiudvalgets forespørgsel på et
menighedsrådsmøde, og meldt tilbage, at man
har besluttet, at man er "klar" til at påtage sig
administrative opgaver for andre menighedsråd.
21

Provsten er bevilget studieorlov
Sag: Provsten (75)

Taget til efterretning

Provsten er bevilget studieorlov
Provsten er bevilget 3 måneders studieorlov i
perioden d. 01.10.- 31.12.12.
Provst Carsten Hoffmann, Struer provsti passer
provsteembedet i denne periode.
22

Eventuelt
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