Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 17. august 2011. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Offentligt referat
Fraværende: ingen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Energi besparelser i kirkerne

Provstiudvalget ser positiv på de muligheder for at
spare energi, som firmaet tilbyder og besluttede at
udpege Flynder, Harboøre og Nørre Nissum sogne
til at være "testsogne" i 2012. På baggrund af
resultaterne i de tre kirker vil provstiudvalget
efterfølgende tage stilling til, om det er en løsning,
der skal tilbydes alle kirker i provstiet.
Hvert af de 3 sogne tildeles 65.000 kr. i budget
2012 til de foranstaltninger, der er nødvendige for
at kunne være testsogn.

Palle Nielsen fra firmaet Lontech Solutions,
Buissness park, Struer, har kontaktet provstiet.
Provsten har aftalt med Palle Nielsen, at han
møder op på provstiudvalgsmødet kl. 10.00.
Her vil han komme med en præsentation, hvor
han ønsker at tilbyde energisparende
foranstaltninger ved kirkerne.
Provstiudvalget drøfter efterfølgende, om det er
noget der skal arbejdes videre med.

Buhl og Bonsøes løsningsforslag er ikke interessant
i denne sammenhæng.

Der er flere firmaer, som arbejder med
løsninger til energibesparelse, og vi har her i
sommer haft besøg af en sælger fra firmaet
Buhl og Bønsøe. Dette firma tilbyder
dataloggere, som sættes op i kirken, og måler
temperatur- og fugtværdier kontinuerligt over
tid. Med denne måling kan man påpege
unødvendig opvarmning og på baggrund heraf
ændre på rutiner i forbindelse med opvarmning.
Skal vi evt. invitere menighedsrådene til et
møde om dette.
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Prisoverslag vedr. handicapvenlig adgang til
Møborg kirke
Sag: Handicapvenlig sti på Møborg kirkegård
(288) - Møborg Sogn
Prisoverslag vedr. handicapvejlig adgang til
Møborg kirke
Møborg-Nees ansøger provstiudvalget om
tilladelse til at forbedre adgangsvejene til
Møborg kirke.
Menighedsrådet oplyser, at projektet har ligget
siden graverfaciliteterne blev bygget, men det
er nu igen taget frem og arbejdet videre med, da
det nu er muligt at søge midler fra
tilgængelighedspuljen (25%).

Beslutning
Provstiudvalget mener, at der er tale om en meget
dyr løsning, der ikke vil forskønne indgangen til
Møborg kirke.
Provstiudvalget er af den opfattelse, at
menighedsrådet skal overveje en anden og
forhåbentlig billigere løsning.Der er ikke
økonomiske midler til formålet i budget 2012.
Provsten er villig til at mødes med menighedsrådet
på Møborg kirkegård for at se på alternative
muligheder.

Møborg-Nees menighedsråd har fremsendt
arkitektens projektbeskrivelse og prisoverslag
vedr. handicapvenlig adgang fra kirkens
parkeringsplads til våbenhuset.
Prisoverslaget lyder på: 920.000 kr. incl. moms.
(der er ikke taget højde for evt. tilskud fra
tilgængelighedspuljen)
Aagaard gør opmærksom på, at en korrekt pris
fremkommer først ved licitation.
Menighedsrådet ønsker projektet finansieret
ved budgetmidler i 2012 jf. ønsker til budget
2012.
Kirkegårdskonsulenten har som bekendt
besigtiget forholdene på kirkegården, og
kirkegårdskonsulenten anbefaler, at Aagaards
tegnestue, som tidligere har udarbejdet et
projektforslag, genoptager arbejdet, og arbejder
videre med de planer, som man i sin tid lavede,
dog med en tidssvarende ajourføring og med en
genvurdering af en række forhold, som er belyst
i kirkegårdskonsulentens udtalelse (PU fik
denne udtalelse tilsendt forud for sidste pumøde).
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Møborg, konfirmandfaciliteter
Sag: Konfirmandfaciliteter i Møborg
præstegård (387) - Møborg Sogn
Møborg, konfirmandfaciliteter
Møborg-Nees menighedsråd ansøger om
tilladelse til opførelse af nye
konfirmandfaciliteter ved Møborg præstegård.
Der har været en del debat i sognet ang.
placeringen, og menighedsrådet har været delt i
spørgsmålet. Der er flertal i menighedsrådet for,
at bygningen skal ligge ved præstegården.
Menighedsrådet har fremsendt et projekt vedr.
bygning af nye konfirmandfaciliteter ved
Møborg præstegård. Bygningen placeres, hvor
eksisterende bygning ligger nu. Den gamle
bygning nedrives, fordi den er i for dårlig en
stand til at blive renoveret. Det vil blive dyrere
end at bygge nyt.
Arkitekten har udregnet en overslagspris, som
lyder på ialt. 2.640.625 kr. incl. moms.

Beslutning
Prostiudvalget godkender det af arkitekterne
Vilsbøl og Poulsen udarbejdede forslag til
nybygning af konfirmandfaciliteter ved Møborg
præstebolig.
Provstiudvalget godkender, at den nye bygning
placeres, hvor den eksisterende bygning ligger, og
projektet kan detailprojekteres som forudsætning
for afholdelse af licitation.
Det er provstiudvalgets opfattelse, at der bør indgå
en dobbelt garage i projektet, så der i fremtiden er
mulighed for at kunne få 2 biler under tag. På de
indsendte tegninger ser det ud til, at der kun er afsat
plads til én bil i den foreslåede garage.
Provstiudvalget er derfor positiv overfor, at
bygningen udvides med de antal kvadratmeter, der
er nødvendige til dette.
Provstiudvalget er indstillet på, at projektet
finansieres ved et 10 årigt stiftsmiddellån, og der
bliver afsat midler til renter og afdrag i budget
2012.
Forpagtningskontrakten, vedr. bortforpagtningen af
jord i Møborg, udløber med udgangen af 2011, og
provstiudvalget henstiller til menighedsrådet, at
jorden sælges, når forpagtningen udløber, og at
pengene bruges til at reducere stiftsmiddellånet.

Denne pris dækker: Nedbrydning af
eksisterende bygning: 62.500 kr.
Nybygning incl. fast inventar: 2.065.625 kr.
Tilslutningsafgifter: 0 kr.
Byggetilladelse, byggestrøm, forsikringer,
geoteknik, landinspektør, rejsegilde m.v, udlæg,
tryk, porto o.l.: 68.750 kr.
Rådgiverhonorar ca. (efter medgået tid arkitekt og ingeniør): 187.500 kr.
Tilsyn, byggemøder ca. (efter medgået tid):
68.750 kr.
Uforudseelige udgifter: 187.500 kr.
Hertil kommer specialinventar, som
menighedsrådet har afsat 231.250 kr. incl.
moms til. Specialinventaret omfatter:Tavle, IT,
opvaskemaskine, køleskab, gardiner m.m. samt
reetablering og opretning af ude arealer.
Pris på hele projektet jf. overslag: 2.871.875 kr.
incl. moms
Projektet ønskes finansieret ved anlægsmidler i
2012 hvis det er muligt, evt. suppleret med
stiftsmiddellån.
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Ansøgning om oprettelse af stilling
Sag: Koordinator til besøgstjenesten (469) Lemvig Sogn
Ansøgning om oprettelse af stilling
Lemvig-Heldum menighedsråd ansøger om
midler til ansættelse af koordinator til
besøgstjenesten.

Beslutning
Provstiudvalget kan ikke godkende oprettelsen af
en stilling som koordinator af besøgstjenesten. Når
provstiudvalget ikke kan godkende stillingen,
skyldes det, at man finder det naturligt, at stillingen
indgår i kordegnestillingens arbejdsopgaver jf.
tidligere beslutning.
Provstiudvalget kan derfor ikke bevilge midler til
formålet i budget 2012, men hvis menighedsrådet
på anden vis kan finde plads til udgiften i budget
2012, har provstiudvalget ikke noget imod det.

Der ansøges om tilladelse til at oprette en
stilling på 6 timer pr. uge fra 2012.
Der ansøges om dækning af lønudgiften, som
p.t. udgør 53.500 kr. pr. år.
Menighedsrådet har i godt et år haft ansat en
koordinator til at lede besøgstjenesten. Der er
lavet en evaluering af de første 14 måneders
arbejde.
Det er menighedsrådets opfattelse, at det er et
vigtigt stykke arbejde, der bliver gjort, og at de
besøgsforhold, der bliver etableret, er til stor
glæde for både besøgsværter og besøgsvenner i
sognene. Ydermere er besøgstjenesten med til
at skabe en god skare af frivillige medarbejdere,
som der kan trækkes på også ved andre
lejligheder.

6

Orm i alter og prædikestol
Sag: Lomborg kirke (576) - Lomborg Sogn
Orm i alter og prædikestol
I forbindelse med synet i Lomborg kirke er der
blevet konstateret orm i alter og prædikestol.
Lomborg-Rom menighedsråd har spurgt stiftet
om, hvordan de skal forholde sig. Stiftet har
bedt menighedsrådet tage billeder at skaderne,
og sende dem til provstiudvalget til gennemsyn.
Billederne skal efterfølgende sendes til
Nationalmuseet via Stiftet.
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Provstiudvalget er af den opfattelse, at
menighedsrådet i første omgang skal lade en lokal
tømrermester kigge på skaderne og bede ham
vurdere, hvad der evt. kan behandles med.
Det undersøges, evt. i samråd med tømreren, om
firmaer som f.eks. Mortalin eller Rentokil har
midler, som kan bruges.
Tømreren bør ikke begynde på udbedring af
skaderne, førend man har modtaget grundig
vejledning fra et firma, som har god forstand på
den slags.
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Lemvig ansøger om 2. etape
Sag: Indvendig renovering af Lemvig kirke (2.
etape) (581) - Lemvig Sogn
Lemvig ansøger om 2. etape
Lemvig-Heldum menighedsråd har fremsendt
ansøgning om tilladelse til indvendig
istandsættelse af Lemvig kirke (2. etape)
Arkitekt Knud Fuusgaard har udarbejdet et
"notat" vedr. den indvendige renovering og
udregnet et skitsebudget som lyder på ialt:
9.946.888,56 kr. incl. moms.
Rådet har følgende bemærkninger til
arkitektens notat:
1. Rådet ønsker at lade 2. etape udføre som en
naturlig fortsættelse af 1. etape.
2. 2. etape omfatter kirkens indre, som er
præget af stort slid p.g.a. flittig brug af kirken.
Rådet har i forbindelse med renoveringen
ønsket at modernisere kirken, samtidig med at
de bevaringsværdige malerier, orgelet og ikke
mindst udsmykningerne bliver gennemgået.
3. Kirkeudvalget og menighedsrådet har
løbende drøftet og besluttet de væsentlige
ændringer. Forskellige detaljer mangler fortsat
at blive drøftet / besluttet.
4. Specielt de anslåede omkostninger til
konservatorarbejdet er blevet noget dyrere end
oprindelig forventet.
5. Det skal bemærkes, at al inventaret i
kirkerummet i forbindelse med renoveringen
bliver gennemgået, - dette i henhold til de
modtagne rapporter.
6. Rådet har prioriteret, at adgangsvejen fra
syddøren fortsat kan benyttes til ind- og
udkørsel af kister, - ligesom denne indgang
fortsat er handicapvenlig både til
kørestolsbrugere og til de, der bruger rolator
m.v.

Beslutning
Provstiudvalget har ingen bemærkninger til den
fyldige rapport ang. indvendig renovering af
Lemvig kirke og anbefaler Stiftsøvrigheden, at
projektet godkendes som forudsætning for
afholdelse af licitation.
Provstiudvalget anbefaler, at der bevilges LemvigHeldum menighedsråd et 15 årigt stiftsmiddellån på
8.500.000 kr.
Provstiudvalget godkender samtidig, at de
opsparede midler på 1.446.991 kr., jf.
menighedsrådets opgørelse, anvendes til formålet
og bruges, inden der hæves af det stiftsmiddellån,
som forventes bevilget.
Med ovennævnte godkendes det, at midler fra
driftsrammen bevilget til:
Nye hynder i kirken: 50.000 kr. samt
renteudgifter på 1. etape vedr. Lemvig kirke:
158.000 kr. (forventet besparelse) overføres til
opsparingskonto til 2. etape.

I forbindelse med skitsebudgettet har
menighedsrådet følgende oplysninger omkring
opsparing m.v.
7. Hensat fra overskud ved andre projekter som
er afsluttet: I regnskab 2010 udgør
hensættelsen: 443.541 kr.
Opsparing i 2011 jf. budget 2011 udgør:
600.450 kr.
Tidligere godkendt til nye hynder i
driftsrammen: 50.000 kr.
8. I forbindelse med den udvendige renovering
af kirkens 1. etape forventes en besparelse på
renter til stiftslån i forhold til godkendt budget
på ca. 158.000 kr.
Derudover forventes på samme renovering en
besparelse på afdrag på ca. 195.000 kr.
Disse besparelser kan efter provstiudvalgets
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Beslutning

beslutning evt. indgå som opsparing til 2. etape,
således at den samlede opsparing bliver på ca.
1.446.991 kr.
I Skitsebudgettet er udgifterne anslået til ca.
9.947.000 kr. incl. moms.
Hvis ovenstående egen opsparing benyttes,
bliver det manglende beløb ca. 8.500.000 kr. og
menighedsrådet ansøger om finansiering ved
stiftsmiddellån.
I budget 2012 er der taget højde for, at arbejdet
går i gang, og her går vi ud fra, at lånet bliver
hjemsøgt, så der skal betales for 2. halvår.
Beløbet, som vi går ud fra i budget 2012, er på
knap 8.500.000 kr. med en løbetid på 15 år, så
hvis ikke der ændres på løbetiden, holder
tallene stort set.

8

Licitation
Sag: Mandskabs- og kontorrum på Lomborg
kirkegård (486) - Lomborg Sogn

Licitationsresultatet godkendt og arbejdet kan
igangsættes.

Licitation
Der har været afholdt licitation over om og
tilbygning af graverbygning på Lomborg
kirkegård.
Den samlede pris efter licitation er: 704.177,50
kr.
Stiftet har godkendt projektet under
forudsætning af, at sydøsthjørnet lukkes med en
mur således, at der kun bliver adgang til det
lille "vindfang" fra syd.
Arkitekten har lavet nye tegninger, hvor der er
taget højde herfor.
Der er afsat midler til projektet i budget 2011.
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Licitation m.m.
Sag: Maskinhus ved Lomborg kirke (485) Lomborg Sogn

Beslutning
Licitationsresultatet godkendt, og arbejdet kan
herefter igangsættes.

Licitation m.m.
Der har været afholdt licitation over opførelse
af maskinhus ved Lomborg kirke.
Den samlede pris efter licitation er: 616.862,50
kr.
Provstiudvalget har tidligere godkendt
projektet.
Der er afsat til projektet i budget 2011.
Licitationsresultatet er på samme oversigt som
licitationsresultatet over graverbygningen.
10

Belægning ved Lomborg kirke
Sag: Belægning ved Lomborg kirke (582) Lomborg Sogn

På grund af den økonomiske situation i budget
2012, besluttede provstiudvalget, at projektet skal
udsættes.

Belægning ved Lomborg kirke
Lomborg menighedsråd har fremsendt en
ansøgning om ny belægning ved Lomborg
kirke.
Menighedsrådet ønsker arbejdet udført i
forbindelse med ombygningen af graverhuset
og opførelsen af maskinhuset ved Lomborg
kirke.
Samlet pris på det ansøgte iflg. tilbud fra Fliser
og Hegn: 587.500 kr. incl. moms
Hertil kommer arkitektomkostninger på ca.
8.000 - 10.000 kr.
11

Der skal vælges en repræsentant til
bestyrelsen
Sag: Skole-kirke samarbejde (359)

Grete Tidemann Dahl blev valgt.

Der skal vælges en repræsentant til bestyrelsen
Der skal vælges et provstiudvalgsmedlem til
bestyrelsen for Folkekirkens skoletjeneste i
Viborg Stift.
Bestyrelsen skal bestå af:
1 repræsentant fra hvert af provstiudvalgene i
stiftet, 1 repræsentant fra stiftsøvrigheden, 1
sagkyndigt medlem med erfaring fra
skoleverdenen.
13 medlemmer ialt.
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PUK halvårsregnskab 2011
Sag: PUK regnskab 2011 (518)

Beslutning
Godkendt

PUK halvårsregnskab 2011
PUK halvårsregnskab 2011 til provstiudvalgets
godkendelse.

13

PUK budget 2012
Sag: PUK budget 2012 (583)

Foreløbig godkendt.

PUK budget 2012
PUK budget 2012 til provstiudvalgets
godkendelse.
14

Oversigt budgetbidrag til behandling d.
17.08.11
Sag: Budget 2012 (526)
Oversigt budgetbidrag til behandling d.
17.08.11
Menighedsrådenes budgetbidrag vedr. budget
2012 behandles.
På baggrund heraf udmeldes drifts- og
anlægsrammebevilling vedr. budget 2011.

Iflg. kommunens beregning, som beror på
statsgarantien, har vi samlet 32.814.000 kr. Hertil
kommer et tilgodehavende hos kommunen pr.
01.01.11 på 1.129.195 kr. fratrukket et budgetteret
forbrug i 2011 på 118.000 kr., hvilket betyder, at vi
ialt har 33.827.000 kr.
til kirkekasserne, provstiudvalgskassen, 5% puljen
og landskirkeskatten ved en kirkeskatteprocent på
1,27%.
Kirkeministeriet har oplyst, at landskirkeskatten i
2012 er: 4.130.000 kr.
Udligningstilskuddet er: 4.299.000 kr.
Provstiudvalget besluttede på april-mødet, at man i
forbindelse med budget 2012 ville se på
kassebeholdningerne. Det blev besluttet, at der
skulle være en "likviditet stillet til rådighed af
provstiet" på 10% af den foreløbige
driftsrammebevilling.
Der er foretaget beregninger som viser, om den
enkelte kasse skal trækkes eller tilføres likviditet i
forbindelse med budget 2012.
På baggrund heraf fordelte provstiudvalget de
forventede kirkelige ligningsmidler for 2012 og
udmelder drifts- og anlægsrammebevillingerne til
kirkekasserne.
(Oversigt over kommunale ligninger og
mellemregninger samt samlet oversigt over den
udmeldte bevilling er vedlagt)
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Ændringer i Thyborøn menighedsråd
Sag: Thyborøn menighedsråd (350) Thyborøn Sogn

Taget til efterretning

Ændringer i Thyborøn menighedsråd
Formanden i Thyborøn menighedsråd Viola
Bro er udtrådt af rådet.
1. suppleant Anne Rønn Bro er indtrådt i stedet.
Kristen Broe er valgt som ny formand i
Thyborøn.
16

Ved omlægning anbefales økologisk drift
Sag: Forpagtning (150)

Taget til efterretning

Ved omlægning anbefales økologisk drift
Kirkeministetiet har på baggrund af en
henvendelse fra Danmarks
Naturfredningsforening omkring omlægning af
præstegårdsjorderne til økologisk drift,
fremsendt en skrivelse til provstiudvalg og
præstekonsulenter, hvor man ønsker at opfordre
til, at indgåelse af nye forpagtningskontrakter
så vidt muligt sker med henblik på økologisk
drift.

17

Ang. gulvene i Ferring kirke
Sag: Ferring kirke (316) - Ferring Sogn

Taget til efterretning

Ang. gulvene i Ferring kirke
Arkitekten har på Ferring menighedsråds vegne
sendt en ny ansøgning til stiftet ang. gulvene i
Ferring kirke.
Det viser sig i forbindelse med fjernelsen af de
eksisterende trægulve, at der under de fjernede
trægulve ligger teglgulv i såvel midtergang som
under stoleværket.
Der ansøges derfor om at lægge et nyt teglgulv
i midtergangen og trægulv under stoleværket,
som det er beskrevet i det oprindelige forslag,
og at lægge trægulv i koret.
Stiftet har sendt ansøgningen til udtalelse hos
kgl. bygningsinspektør samt Nationalmuseet.
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Ang. placering af graver- og maskinbygning
ved Ramme kirke
Sag: Ramme kirkegård (320) - Ramme Sogn

Taget til efterretning

Ang. placering af graver- og maskinbygning
ved Ramme kirke
Stiftet har tidligere godkendt skitseprojektet for
etablering af parkeringsplads og opførelse af ny
graver- og maskinbygning ved Ramme kirke.
Stiftet beder menighedsrådet vurdere og
kommentere konsulenternes udtalelser i
detailprojektet.
På baggrund heraf har landskabsarkitekten på
vegne af menighedsrådet indsendt en
kommentar til den kgl. bygningsinspektørs
udtalelse. Kommentareren er videresendt til
stiftet.
Den kgl. bygningsinspektør foreslår, at
graverbygningen bliver liggende omtrent hvor
den ligger i dag.
Men menighedsrådet fastholder, at man ønsker
graverbygning og maskinhus placeret samlet,
og at placeringen finder sted som tidligere
beskrevet.
Stiftet har efterfølgende sendt et svar til
menighedsrådet, hvor man oplyser, at det ikke
er en forudsætning fra Stiftsøvrighedens side, at
bygningen bliver placeret andet sted end anført
i skitseprojektet. Menighedsrådet kan således
arbejde videre med udarbejdelse af
detailprojektet.

19

Nye skøn for pris og lønudvikling i 2012
Sag: Budget 2012 (526)

Taget til efterretning

Nye skøn for pris og lønudvikling i 2012
Kirkeministeriet har fremsendt nye skøn for
pris- og lønudviklingen i 2012:
Løn 1,0% (0,7% i første udmelding)
Øvrige driftsudgifter: 2,2% (1,6% i første
udmelding)
Anlæg: 0,8% (0,4% i første udmelding)
Generels pris- og lønindeks: 1,5% (1,1% i
første udmelding)
Det er jf. beslutning på pu-mødet d. 05.04.11
meldt ud, at kasserne i Lemvig provsti
fremskriver med 0% på lønudgifterne og 1,6%
på øvrige driftsudgifter.
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Brev til Provstiudvalg ang.
menighedsrådsvalg 2012
Sag: Provstiudvalget (99)

Taget til efterretning

Brev til Provstiudvalg ang. menighedsrådsvalg
2012
Landsforeningen af Menighedsråd har udsendt
en skrivelse, hvor man orientere og lægge op til
debat om forberedelserne til
menighedsrådsvalget i 2012.

21

Medd. om boligvurdering
Sag: Vandborg præstebolig (571) - Vandborg
Sogn

Taget til efterretning

Medd. om boligvurdering
Præsteboligen i Vandborg er vurderet.
Boligbidraget er herefter nedsat til 27.000 kr.
årligt mod ca. 31.000 kr. tidligere.
22

Medd. om boligvurdering
Sag: Harboøre præstebolig (572) - Harboøre
Sogn

Taget til efterretning

Medd. om boligvurdering
Præsteboligen i Harboøre er vurderet.
Boligbidraget er herefter nedsat til 31.200 kr.
årligt mod ca. 35.000 kr. tidligere.
23

Medd. om boligvurdering
Sag: Bøvling præstebolige (573) - Bøvling
Sogn

Taget til efterretning

Medd. om boligvurdering
Præsteboligen i Bøvling er vurderet.
Boligbidraget er herefter nedsat til 32.400 kr.
årligt mod ca. 37.000 kr. tidligere.
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[Dok.nr.: 64024] - Lemvig Kommune ansøgning om opstilling af husstandsmølle
på ejendommen Godthåbsvej 7, Dybe - Dybe
Kirke
Sag: Husstandsmølle på Godthåbsvej 7, Dybe,
7620 Lemvig (577) - Dybe Sogn

Taget til efterretning

[Dok.nr.: 64024] - Lemvig Kommune ansøgning om opstilling af husstandsmølle på
ejendommen Godthåbsvej 7, Dybe - Dybe
Kirke
Lemvig kommune har fremsendt en ansøgning
om tilladelse til opstilling af husstandsmølle på
ejendommen Godthåbsvej 7, Dybe, 7620
Lemvig.
Provstiduvalget har haft sagen til udtalelse, og
der er ingen indvendinger i sagen.
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Eventuelt

Næste møde: Budgetsamråd tirsdag d. 6. september 2011 kl. 19.30
Næste provstiudvalgsmøde: Torsdag d. 8. september 2011 kl. 10.00 (Off. budgetmøde)
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