Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 7. februar 2012. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: ingen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Endeligt tilrettede vedtægter - Samarbejdet
vedrørende HR-konsulenter
Sag: HR konsulent (418)

Louis fortalte lidt om, hvad han laver i øjeblikket,
og hvilke tanker han har gjort sig om sit arbejde.

Vores nye personalekonsulent Louis Torp er
med i starten af mødet, så provstiudvalget får
lejlighed til at møde ham.

Godkendelse af vedtægten tages med igen på næste
møde, da der er en fejl i vedtægten, som skal rettes
i stiftet.

Endeligt tilrettede vedtægter - Samarbejdet
vedrørende HR-konsulenter
På baggrund af en rollefordelingsaftale mellem
bl.a. Kirkeministeriet, Stifterne og
Landsforeningen er Stiftsøvrigheden udtrådt af
samarbejdet om HR-konsulenterne.
Samarbejdet fortsættes uændret som et
samarbejde i stiftet mellem provstier.
Der er udarbejdet en ny vedtægt for
samarbejdet om HR-konsulenter i stiftet.
I den nye vedtægt består bestyrelsen af 2
medlemmer udpeget af hvert provstiudvalg,
hvoraf den ene er provst.
Den første vedtægt lagde op til, at der skulle
udpeges 3 medlemmer fra hvert provstiudvalg.
I Lemvig provsti er Knud Erik Nissen og Carlo
Hald udpeget for 2 år og Christian Futtrup,
Gudum er udpeget for 1 år.
Der er i den nye vedtægt lagt op til, at
medlemmerne udpeges for 2 år ad gangen.
Første gang, der udpeges et medlem fra et
provstiudvalg, udpeges det ene medlem for 1 år
og det andet for 2 år, således at der aldrig sker
en fuldstændig udskiftning i bestyrelsen.
Der skal derfor ændres på tidligere valg jf.
ovenstående.
Vedtægten skal underskrives.
(Den nye vedtægt vedlægges til orientering)
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Mødepunkt
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Godkendelse af PUK regnskab 2011
Sag: PUK regnskab 2011 (518)

Beslutning
Godkendt

PUK årsregnskab 2011
Til provstiudvalgets godkendelse

4

Nørre Nissum ans.
Sag: Nørre Nissum ansøger om 5% midler
(623) - Nørre Nissum Sogn

Godkendt

Nørre Nissum ans.
Nørre Nissum menighedsråd ansøger om
tildeling af 5% midler til betaling af entreprenør
og elektriker i forbindelse med pludselig
opstået skade på elsystem til styring af ringeog varmestyring. Skaden er formodentlig
opstået som følge af gravearbejde omkring
kirken for en del år siden, hvorfor vand er
trængt ind i elsystemet via tilfældige samlinger.
Det har været nødvendig at reparere omgående,
idet varme- og ringeanlæg har været ude af
drift.
Udgifterne beløber sig til 17.720,26 kr., som
der ansøges om.
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Beslutning

Ny ansøgning ang. gulvene i Ferring kirke
Sag: Ferring kirke (316) - Ferring Sogn

Provstiudvalget er fortsat af den opfattelse, at det
gamle teglgulv bør fjernes, for at der kan opbygges
et nyt gulv som oprindelig foreslået af arkitekten.

Ny ansøgning ang. gulvene i Ferring kirke
Efter mødet i Ferring kirke d. 15. december
2011 har Ferring menighedsråd besluttet at
følge Nationalmuseets henstilling om at bevare
det eksisterende teglgulv i kirken, med det
forbehold at man må acceptere, at der fremover
kan ske lokale sætninger i gulvet.

Provstiudvalget vedtog at sende følgende udtalelse
til stiftet:
Provstiudvalget kan principielt tilslutte sig
menighedsrådets forslag om nyt gulv i Ferring
kirke, men udvalget kan ikke acceptere, at et
murstensgulv - delvis ødelagt og nedlagt så sent
som i 1800 tallet - skal forringe, fordyre og
vanskeliggøre projektet. Efter udvalgets opfattelse
skal det gamle gulv fjernes, bundfladen nivelleres
og det nye gulv placeres, så midtergangens
overflade flugter det bestående gulv i tårnrummet.
Her skal gulvet så ikke ændres og afkortning af
yderdør og ændring af døråbning mellem tårnrum
og skib kan undgås.

Den kgl. bygningsinspektør, som ikke deltog i
mødet, har på baggrund af referatet fra mødet i
kirken udarbejdet et forslag til opbygningen af:
1. Trægulve under stolestader
2. Teglgulve i midtergang og kor m.v.
Den kgl. bygningsinspektør bemærker i sin
skrivelse, at han stadig mener, at et
gennemgående trægulv over hele kirken vil
være en god løsning i Ferring kirke, som i
forvejen er så smuk.
Ferring menighedsråd holdt umiddelbart efter
mødet d. 15. december 2011 et
menighedsrådsmøde, som danner grundlag for
ansøgningen vedr. gulvene i Ferring kirke.
Ansøgningen er udarbejdet af arkitekt Asger
Thomsen. Der ansøges om følgende:
1. At der udføres dræn omkring kirken
2. At der udføres trægulv under stoleværk.
3. At der udføres teglgulv i midtergang og kor.
4. At yderdøren til våbenhuset afkortes med ca.
3 cm og døren mellem våbenhus og skib hæves
ca. 10 cm.

Med hensyn til arkitektens 4 punkter besluttede
provstiudvalget følgende:
pkt. 1: provstiudvalget kan ikke anbefale, at der
udføres dræn omkring kirken.
pkt. 2: Provstiudvalget kan anbefale, at der udføres
trægulv under stoleværk.
pkt. 3: provstiudvalget kan anbefale, at der udføres
teglgulv i midtergang og kor.
pkt. 4: kan provstiudvalget ikke anbefale jf.
ovenstående indstilling.
Endelig besluttede provstiudvalget, at man vil
pointere, at man fastholder, at prædikestolen bør
renoveres efter konservators forslag 1, som er den
billigste løsning.

Ovenstående arbejder forventes at kunne
indeholdes i det nuværende budget.
Det er et enigt menighedsråd, som sender
ansøgningen. Menighedsrådet mener, at denne
ansøgning rummer både hensyntagen til kirkens
historie, samt til menighedens fremtidige brug
af kirken.
(Menighedsrådes ansøgning samt udtalelsen fra
den kgl. bygningsinspektør vedlægges)
Referatet fra mødet d. 15. december er tidligere
fremsendt pr. mail.
Nationalmuseet har efterfølgende sendt en
kommentar til Niels Viums anbefaling til
gulvets opbygning.
(Nationalmuseets skrivelse vedlægges)
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Beslutning

MR svarer på spørgsmål fra provstiudvalget
Sag: Ramme kirkegård (320) - Ramme Sogn

Provstiudvalget besluttede at anbefale
skitseprojektet godkendt i stiftet som forudsætning
for detailprojektering.

Sagen genbehandles

Provstiudvalget kan ligeledes anbefale, at der
bevilges stiftsmiddellån til den del af
projektudgifterne, som overstiger menighedsrådets
opsparede midler på 1.680.000 kr.
Udmålingen af stiftsmiddellånet bør vente til
detailprojekt og licitationsresultat foreligger.
Provstiudvalget er af den opfattelse, at de øvrige
arbejder i projektet, som er nævnt i arkitektens
foreløbige opgørelse, bør tages med i
detailprojektet. Det drejer sig om anlæggelse af pplads m.m.

Sagen vedr. opførelse af ny graver- og
redskabsbygning på Ramme kirkegård blev
behandlet på provstiudvalgsmødet i december
2011.
På mødet besluttede provstiudvalget, at der
skulle indhentes uddybende oplysninger om
følgende forhold:
1. PU ønsker oplyst, hvor lapidariet ønskes
placeret fremover.
Menighedsrådet har svaret, at lapidariet er
planlagt flyttet øst for kirken mod kapellet, hvor
tomme gravsteder vil blive udnyttet til dette
formål. En registrering af bevaringsværdige
gravminder er påbegyndt.

Formanden i Dybe-Ramme menighedsråd har efter
mødet tilkendegivet, at det er afstemt med
menighedsrådene i Fjaltring og Trans, at midlerne
fra salget af præsteboligen i Dybe anvendes til
finansiering af projektet i Ramme.

2. Provstiudvalget ønsker, at de arbejder, der
ikke er indregnet i overslaget, som anført i
arkitektens skrivelse, medtages i
overslagsprisen for at PU kan have større
sikkerhed for, at det økonomiske overslag kan
holde, og der derved undgåes en økonomisk
overraskelse.
Menighedsrådet svarer, at færdiggørelse af
parkeringspladsen bliver udskudt til
digerenoveringen er afsluttet jf. godkendt
skitseforslag.Der bliver af flere gange behov for
pladsen til maskiner og materialer. Økonomi
beskrevet i skitseforslag.
3. Angående finansieringen har provstiudvalget
bedt om en specifikation af de opsparede
midler, som i menighedsrådets ansøgning udgør
ca. 2.000.000 kr.
Menighedsrådet oplyser, at Dybe og Rammes
andel fra jordsalget i Fjaltring, indestående i
stiftsmidlerne udgør henholdsvis 330.000 kr. og
800.000 kr.
Herudover har man 550.000 kr. indestående i
sparekassen Limfjorden (salg Dybe
præstebolig)
Egne midler udgør herefter: 1.680.000 kr.
Menighedsrådet ønsker at finansiere restbeløbet
med Stiftsmiddellån.
Arkitektens overslagspris er: 2.959.500 kr.
Egne midler: 1.680.000 kr.
Restbeløbet: 1.279.500 kr. som menighedsrådet
ønsker stiftsmiddellån til.
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Beslutning

Sagen genbehandles på baggrund af
ovenstående.

7

Menighedsrådsvalget 2012
Sag: Menighedsrådsvalg 2012 (578)
Menighedsrådsvalget 2012
Provsten har haft møde med Jens Kristian
Lynderup fra Videbæk bogtrykkeri ang.
markedsføring af menighedsrådsvalget.

Provstiudvalget er meget positive overfor forslaget.
Der arbejdes videre med sagen.
Provstiudvalget synes godt, at brochurerne kan
laves pastoratsvis.

Jens Kristian Lynderup er fremkommet med et
forslag, som erstatning for fællesannoncen, der
var indrykket i Lokalavisen ved sidste valg.
Tanken med Jens Kristian Lynderups forslag er,
at der skal laves en brochure om valget, som
sendes ud med kirkebladene.
Provstiudvalget drøfter forslaget.
(Forslag til samlende materiale vedlægges)
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Rapporter fra Teknologisk institut og
Rådgivende ingeniørfirma
Sag: Møborg præstegård (569) - Møborg Sogn
Rapporter fra Teknologisk institut og
Rådgivende ingeniørfirma
Teknolgisk Institut har i forbindelse med
skimmelrenoveringen i Møborg præstebolig
foretaget supplerende prøvetagninger d. 6.
januar 2012.

Beslutning
Provstiudvalget drøftede sagen.
Provstiudvalgets holdning er, at man bør lave
løsningen hvor murværket bevares uændret, og
hvor man accepterer nuværende facade med
udbøjning og kvistflunker bevaret uændret med
murværk, men hvor man udfører en forstærkning
indvendigt med en stålkonstruktion.
NB: Ovennævnte blev vedtaget på det møde,
provsten deltog i om eftermiddagen d. 7. februar i
Møborg præstegård.

Rådgivende Ingeniørfirma Henry Berthelsen
A/S har d. 10. januar 2012 foretaget teknisk
gennemgang af kvist/indgangsfacade for at
undersøge årsagen til, at del af indgangsfacade
og muret kvistflunke på 1. sal har "sat" sig og
bevirket en stor udbøjning af facaden.
Møborg-Nees menighedsråd har fremsendt
rapporterne fra Teknologisk Institut samt
Rådgivende Ingeniørfirma Henry Bertelsen
(vedlægges)
Provstiudvalget drøfter sagen. Provsten har
aftalt et møde med menighedsrådet d. 7. februar
kl. 15, og har forud for mødet brug for at kende
provstiudvalgets holdning.
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Møborg-Nees har fået udbetalt 1. rate
Sag: Møborg præstegård (569) - Møborg Sogn

Taget til efterretning

Møborg-Nees har fået udbetalt 1. rate
Møborg-Nees kirkekasse har fået udbetalt
112.293,93 kr. af 5% midlerne i forbindelse
med udbedring af skimmelsvampe i Møborg
præstebolig.
10

Ekstra arbejder i forbindelse med
skimmelrenovering
Sag: Møborg præstegård (569) - Møborg Sogn

Taget til efterretning

Ekstra arbejder i forbindelse med
skimmelrenovering
Umiddelbart efter sidste provstiudvalgsmøde
henvendte Møborg-Nees menighedsråd sig til
provstiet.
Der havde været afholdt byggemøde og man
oplyste, at arbejdet med skimmelrenoveringen
går fint, men at der er dukket arbejder op, der
ikke er taget højde for i første omgang.
Det drejer sig om nyt loft i begge stuer samt
kontoret. Det har været nødvendigt at tage
lofterne ned, da de består af flere lag, som er i
vejen for skimmelrenovering og opdatering af
el.
Hertil kommer, at menighedsrådet synes, at der
skal støbes nye gulve med gulvvarme i stuerne
og kontoret.
Det anslås, at nyt loft i begge stuer samt i
kontoret koster ca. 46.250 kr. incl. moms og
mureren anslår at nye gulve m. gulvvarme
koster ca. 58.750 kr.
Der er i ovenstående priser ikke indregnet
priser til trægulv, men det er meningen, at det
nye trægulv, som var i den store stue skal
genbruges i kontor og på gang i overetage. Der
er i budget 2012 afsat midler til nyt gulv i
kontor og i gang, så det er iflg. menighedsrådet
kun gulvet i den lille stue, der ikke er afsat
midler til.
Provstiudvalget er hørt via mail ang.
ovenstående, og der er enighed i
provstiudvalget om, at ekstraarbejderne skal
laves.
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Stiftet godkender projektet vedr. indvending
istandsættelse
Sag: Indvendig renovering af Lemvig kirke (2.
etape) (581) - Lemvig Sogn

Taget til efterretning

Stiftet godkender projektet vedr. indvending
istandsættelse
Viborg stift godkender det fremsendte forslag
til indvendig istandsættelse af Lemvig kirke.
Godkendelsen er betinget af, at der fremsendes
et endeligt detailprojekt over varmeanlægget til
endelig godkendelse.
Stiftsrådet ved Viborg Stift har bevilget et 15
årigt stiftsmiddellån på 8.500.000 kr. til
projektet.
(Stiftets godkendelse samt div. udtalelser
vedlægges)
12

Stiftet godkender udbygning af orgel i
Bøvling kirke
Sag: Udbygning af orgel i Bøvling kirke (588)
- Bøvling Sogn

Taget til efterretning

Stiftet godkender udbygning af orgel i Bøvling
kirke
Stiftet godkender udbygning af orgel i
overensstemmelse med det fremsendte projekt,
udarbejdet af Th. Frobenius og Sønner.
Det er en forudsætning for godkendelsen, at der
ikke gøres indgreb i gulvet, og at udbygningen
tilpasses eksisterende orgel i form og farve.
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Invitation til at deltage i GIAS projektet som
pilot provsti
Sag: GIAS projektet (636)

Taget til efterretning

Invitation til at deltage i GIAS projektet som
pilot provsti
Lemvig provsti er inviteret til at deltage i
pilotafprøvning af et nyt
GravstedsIndberetnings- og
AdministrationsSystem (GIAS) - administration
og fakturering af gravstedsaftaler.
Pilottesten kommer til at foregå i 3 trin.
1. trin er planlagt til uge 8-10, andet trin til uge
19-21 og tredje trin til juni måned.
Det forventes at selve pilottesten samlet set
tager ca. 2 arbejdsdage for hvert af de tre trin
og måske lidt mere hvis tiden fordeles hen over
den afsatte periode.
14

DR takker for brev ang. morgenandagten
Sag: Morgenandagten i DR (610)

Taget til efterretning

DR takker for brev ang. morgenandagten
DR har ved brev d. 28.12.2011 sendt svar på
provstiets henvendelse ang. opfordring til at
flytte morgenandagten tilbage på FM.
(svarbrev vedlægges)
15

Eventuelt

Vi har en sag liggende ang. udskiftning af vinduer i
Rom kirke.
Vi har bedt menighedsrådet om flere oplysninger i
sagen. Da vi ikke har modtaget yderligere
oplysninger i sagen, er sagen udsat til næste møde.
Grete Dahl orienterede om møde i bestyrelsen for
skole- kirkesamarbejdet.

Referatet godkendt:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Næste provstiudvalgsmøde: Onsdag d. 11. april 2012 kl. 10.00
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