Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 6. december 2011. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: ingen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

PUK, Kvartalsrapport 3. kv. 2011
Sag: PUK regnskab 2011 (518)

Godkendt

PUK, Kvartalsrapport 3. kv. 2011
Til provstiudvalgets godkendelse.

3

Takster 2012
Sag: Takster 2012 (609)

Godkendt

Takster 2012
Kirkegårdstakster med vejledning til
provstiudvalgets godkendelse
Vejledende lønblad 2012
Vejledende lønninger og honorarer til
honorarlønnede landsbyorganister og
kirkesangere, formænd m.fl. til
provstiudvalgets godkendelse.
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Mødepunkt
4

Budgetoverskridelse vedr. belægning på
Nørlem kirkegård
Sag: Belægning på Nørlem kirkegård (76) Nørlem Sogn

Beslutning
Provstiudvalget anser det for uforudset, at budgettet
på projektet overskrides i den grad, og beslutter
derfor at bevilge 5% midler til Nørlem kirkekasse.

Budgetoverskridelse vedr. belægning på
Nørlem kirkegård
Projektet vedr. etablering af fast belægning /
handicapvenlig adgang til Nørlem kirke nærmer
sig sin afslutning.
Projektet er blevet væsentlig dyrere end
antaget, og menighedsrådet anmoder
provstiudvalget om at dække uforudsete
ekstraudgifter.
Menighedsrådet har henlagte midler til
formålet: 345.000 kr.
Forventet tilskud fra Erhvervs- og
byggestyrelsen: 108.000 kr.
Ialt:
453.000 kr.
Projektet beløber sig til ialt: 683.000 kr.
Dvs. menighedsrådet mangler 230.000 kr.
Menighedsrådet har rettet henvendelse til
arkitekten ang. overskridelsen i budgettet for
projektet.
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Mødepunkt
5

Nyt projekt
Sag: Ny garage ved præsteboligen i Gudum
(261) - Gudum Sogn
Nyt projekt

Beslutning
Provstiudvalget godkender ansøgningen, som
forudsætning for detailprojektering og
efterfølgende licitation.
Provstiudvalget anbefaler, at man opfører
bygningen i røde teglsten med rødt tegltag, så den
indgår i en harmonisk helhed med præsteboligen.

I forbindelse med at forpagtergården i Gudum
er blevet solgt har præstegårdsudvalget i
Gudum-Fabjerg øjnet muligheden for at lave en
løsning ved præsteboligen i Gudum, hvor
adskillelsen af den offentlige og den private del
alligevel kan realiseres i forbindelse med
garagebyggeriet. Den mulige løsning omfatter
ikke ændringer i konfirmandstuen.
Præstegårdsudvalget har fremsendt en
ansøgning til provstiudvalget om godkendelse
af byggeri ved Gudum præstegård, omfattende
dobbelt garage, velfærds rum og adskillelse af
offentlig og privat del i præsteboligen.

6

Ansøgning om tilladelse til at vente med
hjemtagning af lån
Sag: Udvendig renovering af Lemvig kirke (1.
etape) (115) - Lemvig Sogn

Godkendt

Ansøgning om tilladelse til at vente med
hjemtagning af lån
Den udvendige renovering af Lemvig kirke er
næsten færdig.
Lemvig-Heldum menighedsråd har besluttet at
sende en ansøgning til provstiudvalget om
tilladelse til at vente med at hjemtage det sidste
af det bevilgede lån til udvendig renovering (1.
etape) og i stedet bruge af opsparede midler
1.446.991 kr. til indvendig renovering (2.
etape), indtil der bliver brug for midlerne til den
indvendige renovering.
Formålet med ansøgningen skyldes
udelukkende et ønske om ikke at skulle betale
unødvendige renter jf. menighedsrådet
ansøgning.
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Mødepunkt
7

Vedr. flytning af morgenandagt ved DR
Sag: Morgenandagten i DR (610)

Beslutning
Provstiudvalget besluttede at sende skrivelsen til
DR

Vedr. flytning af morgenandagt ved DR
Middelfart provstiudvalg har sendt en mail
rundt til alle landets menighedsråd og provstier,
hvor man opfordrer til at sende en skrivelse til
Danmarks Radio.
Der er forslag til følgende tekst:
Lemvig provstiudvalg opfordrer DR til at
genoverveje ændringen i Danmarks Radios
sendeflade, hvorefter den daglige
morgenandagt fra Københavns domkirke er
flyttet fra FM-båndet over den digitale DABkanal samt tv-kanalen DR2, ligesom sendetiden
for programmerne Mennesker og Tro samt
Religionsrapport er blevet halveret.
Provstiudvalget mener, at Danmarks Radio med
den gennemførte ændring ikke alene svigter en
stor lytterskare, men også sin publicserviceforpligtelse.
Provstiudvalget tager stilling til, om denne
opfordring skal følges.
8

Legalitetskontrol Budget 2012
Sag: Budget 2012 (526)

Godkendt

Legalitetskontrol Budget 2012
Provstiudvalget godkender menighedsrådenes
budgetter for 2012.

Referat,06-12-2011

Side: 4

Mødepunkt
9

Ansøgning
Sag: Ramme kirkegård (320) - Ramme Sogn
Ansøgning
Dybe-Ramme menighedsråd ansøger
provstiudvalget om tilladelse til opførelse af ny
graver- og redskabsbygning i henhold til
udarbejdet arkitektprojekt med tilhørende
overslag.
Overslagsprisen er iflg. arkitektens udregning:
2.959.500 kr.

Beslutning
Provstiudvalget beslutter at sende ansøgningen
retur, da der mangler oplysninger.
Det er ikke oplyst, hvor lapidariet ønskes placeret
fremover.
Provstiudvalget ønsker oplysning om priser på de
arbejder, som ikke er indregnet i prisen. Der ønskes
en overslagspris, som kan overholdes.
Det besluttes endvidere at undersøge, om
opsparede arvemidler er øremærket til bestemte
formål.

Følgende er ikke medregnet i prisen: Køb af
grund, anlæggelse af p-plads, ny tilkørselsvej,
retablering af dige samt flytning af låge.
Projektet indgår i tidligere godkendt
helhedsplan for kirkegården, - godkendt i stiftet
d. 06.10.10
Menighedsrådet ønsker at finansiere projektet
dels ved egne midler ca. 2.000.000 kr. og dels
ved optagelse af lån i stiftsmidlerne for den
resterende del.
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Orientering
10

Ansættelse HR stillingen
Sag: HR konsulent (418)

Taget til efterretning

Ansættelse HR stillingen
Ansættelsesudvalget har ansat Louis Torp i
stillingen som HR-konsulent i Lemvig og
Struer provstier pr. 1. januar 2012.
Louis er uddannet sociolog fra Roskilde
Universitet og han er i øjeblikket ansat hos
Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS).

11

Stiftet indkalder til møde i Ferring kirke d.
15. december 2011
Sag: Ferring kirke (316) - Ferring Sogn

Taget til efterretning

Stiftet indkalder til møde i Ferring kirke d. 15.
december 2011 kl. 10.00
Stiftsøvrigheden vil drøfte projektet omkring
den indvendige istandsættelse af Ferring kirke.
Til mødet er indkaldt: Ferring menighedsråd,
Provstiudvalget, den kgl. Bygningsinspektør
Niels Vium og Nationalmuseet v/Henriette
Rensbro.

12

Godkendelse af kirkekassernes regnskaber
2010
Sag: Årsregnskab 2010 (388)

Taget til efterretning

Godkendelse af kirkekassernes regnskaber 2010
Provsten har på provstiudvalgets vegne
godkendt kirke- og præstegårdskassernes
regnskaber for 2010.

13

Budget for den kirkelige ligning 2012
Sag: Budget 2012 (526)

Taget til efterretning

Budget for den kirkelige ligning 2012
Lemvig kommune har meddelt at
kommunalbestyrelsen har godkendt budgettet
for den kirkelige ligning i 2012.
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14

Login til Videntjenesten til menighedsrådene
Sag: Større faglig viden om kirkegårdsdrift
(596)

Taget til efterretning

Login til Videntjenesten til menighedsrådene
Menighedsrådene har nu fået adgang til
videntjenesten for Park og Landskab, som
provstiudvalget har besluttet at bevilge midler
til.
15

PU ang. nyt tag på graverbygningen og
bevilling af 5% midler
Sag: Mandskabs- og kontorrum på Lomborg
kirkegård (486) - Lomborg Sogn

Taget til efterretning

Nyt tag på graverbygningen
Da sagen om uforudsete udgifter til nyt tag på
graverbygningen i Lomborg var en hastesag, er
provstiudvalget blevet hørt via mail.
Provstiudvalget har besluttet at godkende
ansøgningen om nyt tag. Samtidig har
provstiudvalget givet tilsagn om at bevilge 5%
midler til de uforudsete udgifter, som ikke kan
holdes inden for det beløb, som allerede er afsat
til uforudsete ting på projektet.
Iflg. arkitekt Aagaard forventes det, at en
tillægsbevilling på 50.000 kr. + moms = 62.500
kr. vil kunne dække ekstra udgifter.
16

Købsaftale, Gudum forpagtergården
Sag: Forpagterbolig, Gudum-Fabjerg (58) Gudum Sogn

Taget til efterretning

Købsaftale, Gudum forpagtergården
Forpagtergården i Gudum er solgt.
17

Ang. Brandsoft kurser
Sag: Fælles regnskabsfører i provstiet (432)

Taget til efterretning

Ang. kurser
Fælles regnskabsfører Anette Flyvholm har fået
tilladelse til at melde sig til 4 kurser:
"Klargøring til årsskiftet", "formidling af
regnskab", "årsafslutning i regnskab" og
"budgetlægning", som firmaet Brandsoft
udbyder.

Referat,06-12-2011

Side: 7

Orientering
18

Tilbud om Kursus i årsafslutning for
regnskabsførere
Sag: Kursus med AMU-fyn sammen med
Struer provsti (601)

Taget til efterretning

Tilbud om Kursus i årsafslutning for
regnskabsførere
I forbindelse med årsafslutning 2011 i det nye
økonomisystem, tilbyder vi regnskabsførere og
kasserere med regnskabsførerfunktion et
kursus, som afholdes af AMU-Fyn.
Vi er gået sammen med Struer provsti om dette
kursus, og kurset afholdes i Business Park,
Struer d. 25. januar 2012.
Provstiudvalget har via mail givet tilsagn om, at
PUK kassen finansierer udgifterne til kurset.
19

Fredningsnævnet giver tilladelse
Sag: Maskinhus ved Lomborg kirke (485) Lomborg Sogn

Taget til efterretning

Fredningsnævnet giver tilladelse
Fredningsnævnet har d. 11.11.11 afholdt et
møde i Lomborg for at besigtige forholdene i
forbindelse med ansøgning om tilladelse til at
opføre et maskinhus og vaskeplads ved
Lomborg kirke.
Til mødet var provstiudvalget, friluftsrådet og
menighedsrådet for Lomborg kirke indkaldt.
Fredningsnævnet har efterfølgende meddelt, at
der kan gives tilladelse til at opføre maskinhus
og vaskeplads ved Lomborg kirke.
20

Britta Sunesen er ny regnskabsfører i HoveHygum og Tørring
Sag: Regnskabsfører for Hove, Hygum og
Tørring kirkekasser (603)

Taget til efterretning

Britta Sunesen er ny regnskabsfører i HoveHygum og Tørring
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21

Vedr. kalkningsarbejde i Heldum kirke
Sag: Indvendig vedligeholdelse af Heldum
kirke (439) - Heldum Sogn

Taget til efterretning

Vedr. kalkningsarbejde i Heldum kirke
Provstiudvalget orienteres om Lemvig-Heldum
menighedsråds klage til nationalmuseet i
forbindelse med kalkningsarbejder i Heldum
kirke.

22

Menighedsrådet har afholdt møde ang.
præstboligen
Sag: Møborg præstegård (569) - Møborg Sogn

Taget til efterretning

Menighedsrådet har afholdt møde ang.
præstboligen
Vi har modtaget overslagspris fra Tangsø
Murer i forbindelse med arbejdet med
behandling af skimmelsvampe i Møborg
præsteboligen.
Overslagsprisen lyder på 675.000 kr.
Menighedsrådet vil hente tilbud hjem fra
følgende 2 firmaer: Skimmelrens i Viborg og
SSG i Aulum.
(Vi har ikke modtaget disse tilbud endnu)
Præstefamilien er flyttet ud af præsteboligen.
Stiftet udbetaler flyttegodtgørelse til præsten.
(Referat fra mødet samt Tangsø Murers
overslag vedlægges)
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23

Provstiudvalget har ingen bemærkninger
Sag: Ændringsplan ang. boldbane Kirkebyen
10, Nørre Nissum (606) - Nørre Nissum Sogn

Taget til efterretning

Provstiudvalget har ingen bemærkninger
Lemvig kommune har fremsendt en sag vedr.
ansøgning om tilladelse til at terrænregulere syd
og øst for boldbane på Kirkebyen 10, Nørre
Nissum.
Terrænreguleringen vedr. et areal henholdsvis
syd og øst for boldbanen.
Provstiudvalget har haft sagen til udtalelse, og
kommunen har på baggrund heraf fået
meddelelse om, at provstiudvalget ikke har
bemærkninger til sagen.

24

Provstiudvalgets svar
Sag: Forslag til lokalplan 158. (599) Thyborøn Sogn

Taget til efterretning

Provstiudvalgets svar
Provstiudvalget har haft sagen vedr. forslag til
lokalplan 158 til udtalelse.
Provstiudvalget har ingen bemærkninger i
sagen.
25

Sognemedhjælper ansat pr. 01.01.2012
Sag: Ny sognemedhjælper i Lemvig (612) Lemvig Sogn

Taget til efterretning

Sognemedhjælper ansat pr. 01.01.2012
Lemvig-Heldum menighedsråd har pr.
01.01.2012 ansat Kirsten Vindum, Herning,
som ny sognemedhjælper.
Kirsten er foreningsudvikler (sekretær) i
KFUM OG KFUK i Herning og har tidligere
været sognemedhjælper i Herning.
Den nye sognemedhjælper flytter til Nørre
Nissum inden ansættelsen.
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26

Stiftet godkender PUK regnskab 2010
Sag: PUK regnskab 2010 (430)

Taget til efterretning

Stiftet godkender PUK regnskab 2010
Stiftet har godkendt PUK-regnskabet for 2010.
Stiftet gør opmærksom på revisors bemærkning
om, at indskud i pengeinstitutter bør være
begrænset til 750.000 kr.
27

Eventuelt

Taget til efterretning

Næste provstiudvalgsmøde: Tirsdag d. 7. februar 2012 kl. 10.00
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