Referat for: Lemvig Provstiudvalg
PU møde 8. september 2011. Kl. 10.00
Mødested: Provstikontoret

Fraværende: ingen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af protokol

Godkendt

2

Ansøgning til ombygning af kapel i Fabjerg.
Sag: Ombygning af kapel i Fabjerg (587) Fabjerg Sogn

Provstiudvalget er positiv overfor projektet, men
der kan ikke findes ligningsmidler til formålet i
budget 2012.

Ansøgning til ombygning af kapel i Fabjerg.
Fabjerg menighedsråd ansøger om tilladelse til
at forbedre faciliteterne for medarbejderne på
kirkegården. Man ønsker at etablere
mandskabsfaciliteter i den ene ende af den
nuværende kapelbygning.
Frokostrum, kontor og køkken m.v. er meget
lille og utidssvarende. Der er kun et toilet, som
ganske vist er handicapvenlig.

Provstiudvalget besluttede derfor at opfordre
menighedsrådet til at få projektet detajlprojekteret i
løbet af 2012, så den nøjagtige pris kendes i
forbindelse med budget 2013, og provstiudvalget er
indstillet på at bevilge midler til ombygningen i
2013, hvis der er midler til det.

Arkitekterne Vilsbøl og Poulsen har udarbejdet
et forslag med prisoverslag på indretning, hvor
det eksisterende kapel / frokostrum
genanvendes. Prisoverslaget lyder på 543.750
kr. incl. moms.
Menighedsrådet nævner, at der ved nedlæggelse
af kapellet vil kunne henvises til kapellet i
Gudum. Det er godkendt af Gudum
menighedsråd.
Menighedsrådet er bekendt med, at der ikke er
penge til projektet i 2012, men det er et krav fra
arbejdstilsynet, at der skal gøres noget ved
medarbejder faciliteterne, og processen er
derfor igangsat, så det kan påvises, at man
arbejder på sagen.
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Mødepunkt
3

Ansøgning om frigivelse af midler til
udbygning af orgel i Bøvling kirke
Sag: Udbygning af orgel i Bøvling kirke (588)
- Bøvling Sogn

Beslutning
Provstiudvalget godkender, at midlerne, som er
henlagt til orgelbyggeri, frigives under
forudsætning af, at sagen godkendes i stiftet.
Sagen sendes til stiftet til godkendelse med
provstiudvalgets anbefaling.

Ansøgning om frigivelse af midler til
udbygning af orgel i Bøvling kirke
Bøvling menighedsråd har fremsendt en
ansøgning ang. udbygning af orglet i Bøvling
kirke.
Der er indhentet tilbud fra orgelbyggeriet
Frobenius og projektet vil komme til at koste:
507.451,50 kr. incl. moms.
Der er ca. 1½ års leveringstid på projektet og
det skal betales i tre rater, hvor 1. rate, som
udgør 2/6 af tilbudssummen skal betales, når
kontrakten underskrives.
2. rate som udgør 3/6 af tilbudssummen skal
betales, når orgeldelene er indleveret til kirken
og montage påbegyndes.
Sidste rate på 1/6 betales senest 28 dage efter,
at arbejdet er afsluttet og godkendt.
Menighedsrådet har henlagte midler til
projektet og ansøger om frigivelse af midlerne,
som står på orgeludbygningskontoen. Samtidig
ansøges om frigivelse af hensatte midler fra arv
til "udsmykning af kirken og lignende".
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Ansøgning vedr. dobbelt garage,
konfirmandstue m.v. ved Gudum
præstegård.
Sag: Ny garage ved præsteboligen i Gudum
(261) - Gudum Sogn
Ansøgning vedr. dobbelt garage,
konfirmandstue m.v. ved Gudum præstegård.
Gudum menighedsråd har fremsendt en
ansøgning vedr. byggeri ved Gudum
præstegård, omfattende dobbelt garage,
konfirmandstue/menighedslokaler samt
velfærdsrum.
Menighedsrådet henviser i ansøgningen til
bemærkningerne i synsrapporten vedr. syn over
præstegården i Gudum 2011.
Arkitekten har vurderet, at det ved en udvidelse
af konfirmandstuen i eksisterende præstegård
vil være svært at opfylde nye krav til
undervisningslokaler, hvorfor det ikke vil være
en økonomisk forsvarlig løsning af udbygge og
renovere eksisterende præstegård.

Beslutning
Provstiudvalget besluttede at godkende
skitseprojektet til garagen som forudsætning for
detailprojektering.
Provstiudvalget godkender, at der bevilges et
stiftsmiddellån på 690.500 kr. til formålet, og at
lånet indfries, når forpagterboligen i Gudum bliver
solgt.
Der bevilges ikke midler til ændring af
tilkørselsforholdene til Gudum præstegård på
nuværende tidspunkt. Provstiudvalget forudsætter,
at garagen placeres, så den nuværende indkørsel til
præstegården kan bevares.
Mht. konfirmandstueprojektet, har provstiudvalget
ikke taget stilling, og sagen sættes i første omgang i
bero.
Såfremt det bliver en realitet, skal menighedsrådet
regne med, at nybyggeri kan være betinget af salg
af den jord, som menighedsrådet ejer.

Der er derfor indsendt forslag med
overslagspriser på hhv.:
Nybygning med konfirmandstue, nye p-pladser
og ny indkørsel: 2.396.250 kr. incl. moms.
Ny garage og redskabsrum: 690.500 kr. incl.
moms
Der er i budgetudmeldingen til Gudum
kirkekasse bevilget midler til renter og afdrag
på et stiftsmiddellån på 1.275.000 kr. til dobbelt
garage, redskabsrum og velfærdsrum ved
præsteboligen jf. ønske på bilag 6 i budget
2012.
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Ferring ansøger om udsættelse af 1. afdrag
Sag: Ferring kirke (316) - Ferring Sogn

Taget til efterretning.

Ferring ansøger om udsættelse af 1. afdrag
Ferring menighedsråd har sendt en ansøgning
om udsættelse af 1. afdrag på stiftsmiddellånet
til renovering af Ferring kirke.
Provsten har på provstiudvalgets vegne
anbefalet dette.
6

Nørlem, ang. ændringer i MR
Sag: Nørlem menighedsråd (128) - Nørlem
Sogn

Taget til efterretning

Nørlem, ang. ændringer i MR
Leif Nees er af helbredsmæssige årsager udtrådt
af Nørlem menighedsråd og Jørgen Nielsen er
udtrådt
Kirsten Hvas er indtrådt som suppleant.
Der er ikke flere suppleanter, og biskoppen har
godkendt, at Nørlem menighedsråd kører videre
med et medlem mindre i resten af valgperioden.
Jens Kristian Byskov er valgt som ny formand
for Nørlem menighedsråd.
7

Til fredningsnævnet: PU udtalelse ang.
placering af maskinhus
Sag: Maskinhus ved Lomborg kirke (485) Lomborg Sogn

Taget til efterretning

Til fredningsnævnet: PU udtalelse ang.
placering af maskinhus
Provsten har på provstiudvalgets vegne
fremsendt en udtalelse til Fredningsnævnet for
Midtjylland i forbindelse med, at placeringen af
maskinhuset ved Lomborg kirke er indenfor
Exner fredningen.
Provstiudvalget har tidligere godkendt
placeringen af maskinhuset og arkitektens
tegninger og provsten har svaret, at PU er af
den opfattelse, at maskinhuset ikke vil komme
til at genere hverken ud - eller indsyn til
Lomborg kirke og kirkegård, og
provstiudvalget har derfor ingen bemærkninger
til sagen og anbefaler, at fredningsnævnet
godkender bygning af maskinhuset på den
valgte placering.
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Udbedringen bør igangsættes
Sag: Møborg præstegård (569) - Møborg Sogn

Taget til efterretning

Udbedringen bør igangsættes
Der er som bekendt konstateret skimmelsvamp
i Møborg præstebolig. Angrebet er temmelig
omfattende, og provsten har, efter en høring hos
provstiudvalget, givet menighedsrådet grøn lys
til at gå i gang med reparationerne så snart det
kan lade sig gøre.
Menighedsrådet er samtidig stillet i udsigt, at
det kan finansieres af 5% midlerne, da det er en
uforudset udgift, hvis skaderne udbedres i år.
9

Eventuelt
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