Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 4. oktober 2011. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: ingen
Mødet startede i Ferring kirke forud for behandling af pkt. 5
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol fra sidste møde

Godkendt

2

PU-møder

Følgende datoer blev fastsat:

Fastsættelse af datoer for provstiudvalgsmøder i
1. halvår 2012

3

Revisionsprotokol PUK regnskab 2010
Sag: PUK regnskab 2010 (430)

Tirsdag d. 7. februar kl. 10.00
Onsdag d. 4. april kl. 10.00
Tirsdag d. 12. juni kl. 10.00
Tirsdag d. 21. august kl. 10.00
Tirsdag d. 11. september kl. 19.30 (Budgetsamråd)
Torsdag d. 13. september kl. 10.00 (Off.
budgetmøde)
Godkendt

Revisionsprotokol PUK regnskab 2010
PUK revisionsprotokol vedr. regnskab 2010 til
provstiudvalgets godkendelse
(Udkast til revisionsprotokol vedlagt)
4

PU foretager kontrol af indestående på
bankkonti
Sag: PUK regnskab 2011 (518)

Provstiudvalget foretog kontrol af indestående på
bankkonti.
Der var ingen bemærkninger.

PU foretager kontrol af indestående på
bankkonti
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Tillægsansøgning vedr. ekstra arbejde på
kirkens prædikestol
Sag: Ferring kirke (316) - Ferring Sogn
Tillægsansøgning vedr. ekstra arbejde på
kirkens prædikestol
Ferring menighedsråd har fremsendt en
tillægsansøgning på prædikestol og gulve i
forbindelse med den indvendige renovering af
kirken.
I forbindelse med nedtagelsen af kirkens
prædikestol, samt en efterfølgende grundig
gennemgang, er det konstateret, at stolens
snedkermæssige tilstand er i en ret dårlig
forfatning. jf. konservators redegørelse.
Menighedsrådet ansøger på baggrund af
konservatorens redegørelse om tilladelse til en
grundigere istandsættelse af prædikestolen, for
at sikre prædikestolens stabilitet fremover.
Konservatoren har udregnet overslagspriser på
2 forslag til istandsættelsen. Menighedsrådet
ønsker den grundige istandsættelse, som iflg.
overslaget koster ialt eksl. moms: 156.500 kr.
(195.625 kr. incl. moms)
I forbindelse med en tidligere indsendt
ansøgning om udskiftning af gulve, havde
kirken d. 21. september 2011 besøg af
museumsinspektør Henriette Rendsbro fra
Nationalmuseet. Ved den lejlighed blev
følgende drøftet:
1. Menighedsrådet ønsker trin mellem kor og
skib fjernet, så adgangen til kor bliver
tilgængelig for kørestole. Det medfører at
alterbordet skal sænkes tilsvarende. Bordpladen
ligger i dag på en massivt opmuret sokkel, der
ser ud til på et tidspunkt at være påmuret 3
skifter, hvilket indikerer at gulvniveauet i koret
har været lavere. Det er menighedsrådets ønske,
at der lægges teglsten i såvel midtergang som
kor.

Beslutning
Provstiudvalget kan anbefale, at prædikestolen
istandsættes i overensstemmelse med forslag 1,
som er den billigste løsning. Provstiudvalget anser
forslag 1 for at være en forsvarlig løsning.
Provstiudvalget kan ligeledes anbefale, at den
massivt opmurede understøtning af prædikestolen
fjernes og erstattes af en drejet sokkel af træ, som
konservatoren kan udføre.
Provstiudvalget kan anbefale, at trin mellem kor og
skib fjernes ligesom de 3 påmurede skifter på
kirkens stenalter fjernes.
På grund af kirkens beskedne størrelse anser
provstiudvalget det ikke for nødvendigt, at koret er
forhøjet i forhold til kirkeskibet. At gulvet i skib og
kor er i samme plan vil samtidig lette adgangen for
rollator og kørestolsbrugere i forbindelse med
nadver.
Provstiudvalget har efter dagsordenens udskrivelse
modtaget endnu en skrivelse fra Nationalmuseet.
Skrivelsen omhandler gulvet i Ferring kirke.
Nationalmuseet foreslår, at det gamle gulv bevares,
da Nationalmuseet mener, at gulvet er velbevaret.
Det er hverken menighedsråd eller provstiudvalg
enig i, og provstiudvalget mener at gulvet bør
fjernes.
Nationalmuseets forslag om at bevare gulvet, og
lægge nyt ovenpå kræver, at døren ind til kirken
bliver hævet 20-35 cm.
Provstiudvalget mener, at det vil forstyrre
proportionerne i kirken og give problemer med
hensyn til bla. niveauforskel mellem gulvet i
tårnrummet og gulvet i kirken.
Provstiudvalget mener ikke, at det bevilgede
stiftsmiddellån til projektet bør forhøjes på
nuværende tidspunkt, idet man håber, at
ekstraudgifterne kan afholdes indenfor de midler,
der er afsat til uforudsete udgifter.

2. Menighedsrådet ønsker den massivt
opmurede understøtning for prædikestolen
fjernet og erstattet af en drejet sokkel af træ, der
vil kunne udføres af konservatoren. Murværket
er meget fugtholdigt og kan have medvirket til
de omfattende rådskader i prædikestolen.
Pris på nyt gulv i fyrretræ iflg. konservators
overslag: 12.900 kr. eksl. moms (16.125 kr.
incl. moms)
Mht. finansieringen af nævnte ekstraudgifter
mener menighedsrådet, at det på nuværende
tidspunkt er svært at forudse om udgifterne til
dette arbejde kan indeholdes under uforudsete
udgifter. I modsat fald ønskes det bevilgede
stiftsmiddellån forhøjet.
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Beslutning

(Menighedsrådets ansøgning og konservators
beskrivelse og overslag vedlagt) Billeder af
prædikestolen kan ses på mødet.
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Løvsuger til Harboøre kirkegård
Sag: Ansøgning 5% midler, Harboøre (591) Harboøre Sogn

Der kan ikke bevilges 5% midler til formålet, da
det ikke kan anses for at være en uforudset udgift.

Løvsuger til Harboøre kirkegård
Harboøre menighedsråd ansøger om 5% midler
til uforudsete udgifter til ny løvsuger.
Menighedsrådet oplyser, at der de seneste år har
været problemer med rust på løvsugeren, men
det har graveren løbende repareret, og der var
forventninger om, at maskinen kunne holde
nogle år endnu. Menighedsrådet har derfor ikke
budgetteret med en udskiftning.
Nu er motoren imidlertid havareret, og iflg.
leverandøren/reparatøren er en reparation ikke
hensigtsmæssig, når maskinens almene stand i
øvrigt, og dermed den kalkulerede restlevetid,
tages i betragtning.
Harboøre menighedsråd ansøger derfor om
tildeling af 5% midler til udskiftningen.
Da den ny løvsuger koster 60.000 kr. + moms,
og den eksisterende forventes at indgå i bytte til
10.000 kr. ansøges om 50.000 kr. + moms.
(Kvartalsrapport pr. 30.06.11 vedlægges)
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Ang. HR konsulenten
Sag: HR konsulent (418)
Ang. vedtægt for samarbejde om HR funktion
I forbindelse med ansættelsen af en HRkonsulent i samarbejde med Struer provsti,
arbejdes der i øjeblikket med en
stillingsannonce, som indrykkes i dagspressen
midt i oktober.
Der ligger en vedtægt for samarbejdet om
udvikling af HR funktionen i Viborg Stift
herunder ansættelse af personer hertil.
Vedtægten omhandler samarbejdet mellem
Viborg Stiftsøvrighed og de provstier som
ønsker at være med. På nuværende tidspunkt er
Herning Nordre og Søndre provstier samt
Viborg Domprovsti og Viborg Østre provsti
med i samarbejdet og andre provstier i Viborg
stift kan tilslutte sig.
Vedtægten har tidligere været udsendt til
provstiudvalget i forbindelse med pu-mødet i
april 2010, hvor det blev besluttet, at Lemvig
provsti ønskede at ansætte en HR-konsulent pr.
01.01.2012, når samarbejdet omkring SISkonsulenten ophørte med udgangen af 2011.

Beslutning
Provstiudvalget kunne godkende både
stillingsannoncen og stillingsbeskrivelsen.
Til bestyrelsen for samarbejdet om HR-funktionen i
Viborg stift besluttede provstiudvalget at pege på
Christian Futtrup, Gudum menighedsråd.
Christian Futtrup her efterfølgende givet tilsagn, og
Christian Futtrup er valgt for 1 år.
Herudover skulle der vælges 2 personer for 2 år.
Her valgte provstiudvalget:
Provst Knud Erik Nissen og provstiudvalgsmedlem
Carlo Hald.
Struer provstiudvalg har foreslået, at
ansættelsesudvalget består af 1
provstiudvalgsmedlem og provsten fra hver af de 2
provstier.
Provstiudvalget her kunne bakke op om denne
beslutning.
Til ansættelsesudvalget valgte provstiudvalget:
Provst Knud Erik Nissen og provstiudvalgsmedlem
Carlo Hald.

Samarbejdet om HR-funktionen i Viborg stift
ledes iflg. vedtægten af en bestyrelse. Denne
består af 3 personer udpeget af provstiudvalget
og 2 udpeget af Viborg Stiftsøvrighed.
Medlemmerne udpeges for 2 år ad gangen og
første gang udpeges 2 fra provstiet for 2 år og 1
udpeget 1. gang for ét år.
Provstiudvalget beslutter, hvem man vil pege
på.
Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg.
Provstiudvalget overvejer, om de samme 3
personer skal med i ansættelsesudvalget.
(Forslag til stillingsannonce samt vedtægt
vedlægges)
Stillingsbeskrivelsen er under udarbejdelse og
skulle være klar inden mødet. Den udsendes
elektronisk, når den foreligger.
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Oversigt over ikke bevilgede midler i budget
2012
Sag: Budget 2012 (526)

Beslutning
Provstiudvalget behandlede forslaget og vil bruge
det som arbejdspapir i forbindelse med fremtidig
budgetbehandling.

Oversigt over ikke bevilgede midler i budget
2012
I forbindelse med budget 2012 var der som
bekendt projekter, som provstiudvalget pga.
økonomien var nødt til at udsætte.
Af hensyn til den fremtidige budgetbehandling,
kan provstiudvalget drøfte og udarbejde en
foreløbig prioriteringsliste over udsatte arbejde.
(Oversigt med forslag vedlægges)
9

Større faglig viden om kirkegårdsdrift
Sag: Større faglig viden om kirkegårdsdrift
(596)

Vedtægten vedtaget og underskrevet.
Der tegnes abonnement, som betales af PUK
kassen fra 2012.

Større faglig viden om kirkegårdsdrift
Provsten orienterede på budgetsamrådet om et
projekt under Skov og Landskab om udgivelse
af viden blade og etablering af viden tjeneste,
der særlig er målrettet kirkegårdene. Et
abonnement på videntjenesten koster 2.500 kr.
pr. menighedsråd, men abonnementet tilbydes
også provstier for 10.000 kr. årligt - endda med
50% rabat i 2012. Vi kan få et abonnement for
5.000 kr. i 2012, som giver kirkegårdene
adgang til viden tjenesten.
Budgetsamrådet tilsluttede sig med over 2/3 og
det er dermed tilladt, at PUK kassen afholder
udgiften.
Der skal vedtages en vedtægt for dette
samarbejde.
(Udkast til vedtægten vedlægges)
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Orientering om Skole-Kirke samarbejdet
Sag: Skole-kirke samarbejde (359)

Grete Dahl orienterede fra bestyrelsesmødet i
Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift.

Orientering om Skole-Kirke samarbejdet
Grete Dahl orienterer fra bestyrelsesmødet ang.
skole-kirke samarbejdet i Viborg Stift.
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Udsættelse af afdrag stiftsmiddellån
Sag: Ferring kirke (316) - Ferring Sogn

Taget til efterretning

Udsættelse af afdrag stiftsmiddellån
Stiftet har bevilget Ferring kirke udsættelse af
afdrag på december terminen 2011, således at
første afdrag betales juni termin 2012.
Lånet forrentes i henhold til lånebevilling af 6.
maj 2011.
Bevillingen gives på baggrund af oplysning om,
at menighedsrådet ikke har budgetteret med
renter og afdrag i 2011.
12

Tyveri af Vandborg kirkes alterkalk
Sag: Vandborg kirke (595) - Vandborg Sogn

Taget til efterretning

Tyveri af Vandborg kirkes alterkalk
Vandborg kirkes alterkalk og disk er blevet
stjålet natten til d. 29/8 hos sølvsmeden, hvor
det var indleveret til reperation / forgyldning
Tyveriet er meldt til politiet og
forsikringsselskabet.
Nationalmuseet er kontaktet, og har været
behjælpelig med billeder og datering og har
desuden lovet at hjælpe med at vurdere
genstandene.
Det er endnu ikke afgjort, om det er kirkens
eller sølvsmedens forsikring, der skal dække
tabet.
13

Eventuelt

Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 6. december 2011 kl. 10.00
Referatet godkendt:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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