Referat
Holstebro Provsti – Møder

PU-møde 17. februar 2020 - d. 17-02-2020 kl. 14:30 til 17:00
Deltagere: Lisbeth Ørtoft, Karsten Voldsgaard Kloster, Henrik Guldbrandt Kjær, Kim Carsten Thomsen,
Flemming Nørgaard, Jens Ove Møller, Niels Arne Christensen
Provstisekretær Else-Marie Sloth Linde deltager i mødet som referent.

Mødepunkt

Referat

1 - PUK - årsregnskab 2019

Godkendt.

Provstiudvalgskassens årsregnskab 2019 til
godkendelse.
Regnskabets stempel:
Holstebro Provstiudvalg
CVR-nr. 21235393
Regnskab 2019
Afleveret d. 04-02-2020 09:45
Som det fremgår af forklaringerne, udviser regnskab
2019 et underskud på kr. 26.844,13. Der var
imidlertid budgetteret med
brug af frie midler og dermed et underskud på kr.
400.000. Derfor er der kun "brugt" kr. 26.844,13 af
de frie midler, som ultimo
2019 udgør en saldo på kr. 704.096,92.
Der er delvist taget højde for overskuddet, da
provstiudvalgskassens budget 2020 er udarbejdet
sådan, at driftsudgifterne overstiger indtægterne fra
ligningsmidlerne med kr. 300.000. På den måde
disponeres kr. 300.000 af provstiudvalgskassens frie
midler.
I regnskabet indgår en oversigt over de samarbejder,
der har vedtægt, samt biregnskab for de
samarbejder, hvor regnskabet føres i Holstebro
Provsti - dvs. "Økumeni, Mission og Religion" samt
"Takstudvalget".

Sager:
PUK - årsregnskab 2019 - Holstebro Provsti (2020 4346)

Bilag:
Aktdokument, Årsregnskab 2019 - afleveret 040220

2 - Strategi for Holstebro Provstiudvalg i
samarbejde med provstisekretær og
provstikonsulenter
Drøftelse af strategi for Holstebro Provstiudvalg i
samarbejde med provstikonsulenterne og
provstisekretær.

Provstikonsulent Susanne Boutrup orienterede om
diverse arbejdsopgaver i provstiet.
Drøftelse af strategi sættes på dagsordenen til næste
PU-møde d. 16. marts 2020.

Sager:
Provstiudvalg - Drøftelse af strategi for Holstebro
Provsti i samarbejde med provstisekretær og
provstikonsulenter (2020 - 4660)
Provstiudvalg - Drøftelse af strategi for Holstebro
Provsti i samarbejde med provstisekretær og
provstikonsulenter (2020 - 4660)
Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Stillingsannoncer
provstikonsulenter HK og AC 30.01.19 (3), 190821
Strategi for sekretariatet for personale og udvikling i
Lemvig - Oplæg fra Susanne Boutrup (1)

3 - Mejrup - ansøgning om midler fra
kirkegårdspuljen

1) Til færdiggørelse af afdeling M: Der refunderes
efter regning for udgifter ekskl. moms afholdt i 2020
op til max. kr. 70.000.

Som aftalt på PU-møde d. 20. januar 2020 har provst
og provstiudvalgsformand d. 30. januar 2020 holdt
2) Til kirkegårdsplan for nye områder: Der
møde med Mejrup menighedsråd vedr. drøftelse af
refunderes efter regning for udgifter ekskl. moms op
Mejrup menighedsråds ansøgning af 10. december
til max. kr. 55.000.
2019 vedr. midler fra puljen vedr. kirkegårdsudvikling
til:
1) Færdiggørelse af afdeling M på Mejrup Kirkegård.
2) Kirkegårdsplan for nye områder på Mejrup
kirkegård, udarbejdet af Havearkitektgruppen Haveog landskabsarkitekt Lilly Ravn.
Sager:
Forsøgsordning - Samarbejder - kirkegårdsudvikling Holstebro Provsti (2019 - 18954)
Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde PU-møde 20.
januar 2020

4 - Hogager MR - ansøgning om midler fra
kirkegårdspuljen

Provstiudvalget vil anbefale, at der findes en uvildig,
udefrakommende landskabsarkitekt, som udarbejder

en overordnet plan inkl. behovsanalyse m.m. for den
Som aftalt på PU-møde d. 20. januar 2020 har provst eksisterende kirkegård, eftersom det kan ses, at der
og provstiudvalgsformand d. 30. januar 2020 afholdt er mange ledige gravpladser på kirkegården, som
møde vedr. drøftelse af Hogager menighedsråds
fordrer en nytænkning af hele kirkegården. Der
ansøgning af 12. januar 2020 om bevilling af midler stilles op til max. kr. 100.000 til rådighed til dette
fra kirkegårdspuljen til kirkegårdsplan og anlæg af
formål.
lyngområde. Der søges om kr. 30.000 til
kirkegårdsplan og kr. 90.000 til anlæg af lyngområde Beslutning om ansøgning om lyngområde udskydes,
- i alt kr. 120.000.
indtil kirkegårdsplanen er udarbejdet.
Sager:
Forsøgsordning - Samarbejder - kirkegårdsudvikling Holstebro Provsti (2019 - 18954)
Forsøgsordning - Samarbejder - kirkegårdsudvikling Holstebro Provsti (2019 - 18954)
Bilag:
Aktdokument, Aktdokument

5 - Nr. Felding-Tvis MR - ansøgning om midler fra
kirkegårdspuljen

Provstiudvalget bevilger op til max. kr. 125.000 efter
regning ekskl. moms til anlæg af mindelunden nord
for kirken.

Nr. Felding-Tvis menighedsråds ansøgning af 10.
februar 2020 fra kirkegårdspuljen. Der ansøges til
sekundært formål - anlæg af mindelunden nord for
kirken i henhold til skitsetegning over Nr. Felding
kirkegård. Der skal udarbejdes en
udførselsplantegning over mindelunden.
Mindelunden/lapidariet ønskes omlagt til et
opholdsområde, indeholdende opbevaring af de
bevaringsværdige sten samt sten opbevaret i
mindelunden. Området anlægges med bænke.
Der indhentes tilbud fra min. 2 anlægsgartnerfirmaer til udførsel af arbejdet.
Der ansøges om kr. 125.000. Den samlede udgift til
anlægsarbejdet vurderes til ca. kr. 300.000.
Sager:
Forsøgsordning - Samarbejder - kirkegårdsudvikling Holstebro Provsti (2019 - 18954)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgningsskema til anlægsprojekt1,
skitse nf kgd, 20200204 Referat

6 - Nørrelands MR - ansøgning i henhold til "
Godkendt.
Samarbejdsaftale mellem menighedsråd i Holstebro
provsti om folkekirkens arbejde i relation til
asylansøgere, flygtninge og migranter"
Nørrelands menighedsråds ansøgning af 30. januar

2020 om kr. 130.000 til Nørrelandskirkens arbejde
med asylansøgere samt kr. 6.000 til kontingent til
KIS.
Sager:
Folkekirkens arbejde i relation til asylansøgere,
flygtninge og migranter - 2019 - Holstebro Provsti
(2019 - 33901)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning til Holstebro Provsti vedr
flygtningearbejdet i provstiet og på
Nørreland_januar2020, Picture (Device Independent
Bitmap)

7 - Trandum MR - ansøgning om igangsættelse af
første etape af kirkegårdsudvikling
Trandum menighedsråds ansøgning af 29. januar
2020 vedr. igangsættelse af første etape af den
udarbejdede udviklingsplan for Trandum kirkegård.

Godkendt. Menighedsrådet skal sikre sig, at de ikkebevaringsværdige sten ikke er bevaringsværdige.
Menighedsrådet skal følge Vejledning om
registrering af gravminder nr. 9682 af 10. september
2014. Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet
følger den overordnede plan for dette område.
Udgiften dækkes af menighedsrådets frie midler.

Sager:
Kirkegårde - Trandum kirkegård (2018 - 42644)
Bilag:
Aktdokument, tegning kirkegård øst, Udviklingsplan
Trandum kirkegård

8 - Vinderup MR - ansøgning om igangsætning af
Provstiudvalget sender ansøgningen med anbefaling
anlægsarbejder vedr. etablering af urnegravsteder i til udtalelse ved kirkegårdskonsulenten i Viborg Stift.
henhold til udviklingsplan
Vinderup menighedsråds ansøgning af 6. februar
2020 vedr. igangsætning af etablering af traditionelle
urnegravsteder for kvt. GL. A og GL. B. på Vinderup
kirkegård.
Sager:
Forsøgsordning - Samarbejder - kirkegårdsudvikling Holstebro Provsti (2019 - 18954)
Bilag:
Aktdokument, Oplæg udviklingsplan_Vinderup
Kirkegård 2019

9 - Sundhedscentret - Præstestruktur

Fredericia provsti har endnu ikke erfaringer omkring
præsteansættelse ved Sundhedscenter.
Som aftalt ved PU-mødet d. 28. oktober 2019 drøftes Provsten orienterede om drøftelse af sagen med
erfaringer fra Fredericia Provsti i forbindelse med
lederen af Sundhedscentret.

evt. præsteansættelse ved sundhedscentret i
Holstebro.
Sager:
Personale - Præster - Sundhedscenter - Holstebro
Provsti (2019 - 31135)
Personale - Præster - Sundhedscenter - Holstebro
Provsti (2019 - 31135)
Personale - Præster - Sundhedscenter - Holstebro
Provsti (2019 - 31135)
Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde PU-møde 28.
oktober 2019, Aktdokument, TRIVSELSgruppefolder,
Aktdokument, Trivselsgrupper i samarbejde mellem
A P Møller Fonden Folkeskolen og Folkekirken

10 - Tjenesteboliger - Procedure for sikring af
indeklima i tjenesteboliger
Drøftelse af sikring af indeklima i tjenesteboliger.

Provstiudvalget godkender at der indføres en
standardprocedure for sikring af indeklima i
tjenesteboliger for præster. Det implementeres ved
fremtidige indflytninger.

Sager:
Tjenesteboliger - procedure for sikring af indeklima Holstebro Provsti (2019 - 38459)
Bilag:
Aktdokument, Procedure til sikring af indeklima i
tjenesteboliger for præster, Picture (Device
Independent Bitmap)

11 - Lokalplaner - lokalplanforslag nr. 1186 Område til tæt-lav boliger i Nørre Felding

Provstiudvalget har ingen indvendinger.

Lokalplanforslag nr. 1186 - Område til tæt-lav boliger
i Nørre Felding
Høringsperiode: 29-01-2020 til 26-02-2020
https://dokument.plandata.dk/20_9712715_158021
0509394.pdf
Sager:
Lokalplaner 2020 - Holstebro Provsti (2020 - 3685)
Bilag:
Aktdokument

12 - Kirke.dk - tilbud på abonnement
Tilbud af 30. januar 2020 fra Kirke.dk vedr.
abonnement til provstiudvalget.

Provstiudvalget ønsker ikke at tage imod tilbuddet.

Sager:
Kommunikation - Kirke.dk. vedr. prøveperiode i 3
mdr. - Holstebro Provsti (2020 - 3927)
Bilag:
Aktdokument

13 - Ryde MR - ansøgning om udbedring af
rådskader

Provstiudvalget videresender ansøgningen med
anbefaling til udtalelse og afgørelse i Viborg Stift.

Punktet er udsat fra PU-mødet d. 20. januar 2020, da
provstiudvalget afventer en formel ansøgning fra
Ryde menighedsråd.
Sager:
Ryde MR - besigtigelse af råd i gavlskunkstolper i
Ryde kirke (2019 - 26048)
Ryde MR - besigtigelse af råd i gavlskunkstolper i
Ryde kirke (2019 - 26048)
Ryde MR - besigtigelse af råd i gavlskunkstolper i
Ryde kirke (2019 - 26048)
Bilag:
Aktdokument,
Ansoegningsskema_til_MR_vedr._byggesager,
Aktdokument, 20200122105231107, Aktdokument,
Ansoegningsskema_til_MR_vedr._byggesager (002),
19.51-Ryde Kirke. rådudbedring, Ryde Kirke_Bilag til
overslag, 2019.11.21_Overslag

14 - Sir MR - ansøgning om 5% midler

Godkendt.

Sir menighedsråds ansøgning af 4. februar 2020
vedr. bevilling af 5% midler til dækning af udgift på
kr. 15.000 til selvrisiko i forbindelse med en
forsikringssag, der dækkede for museskader i Sir
kirkes orgel.

Henrik Guldbrandt Kjær deltog ikke i beslutningen.

Sager:
Økonomi - Sir MR - ansøgning om 5% midler (2020 5188)
Bilag:
Aktdokument, Sir MR - ansøgning om 5% midler

15 - Mejrup MR - Afgørelse samt Rådgivningsaftale 1. Provstiudvalget videresender rådgivningsaftalen til
gennemsyn hos Stiftsjuristen i Viborg Stift.
1. Mejrup menighedsråds
rådgivningsaftale med arkitekt Søren 2. Til orientering. Der sendes en særskilt ansøgning

Andersen.
til provstiudvalget vedr. nedlæggelse af gravsteder,
2. Viborg Stiftsøvrigheds afgørelse om
der er berørt af spildevandsledningen.
godkendelse af det af Søren Andersen
udarbejdede reviderede forslag om
3. Til orientering.
etablering af spildevandsledning i
forbindelse med tilbygning til Mejrup
kirke. Det forudsættes, at de berørte
grave er ledige og at menighedsrådet i
god tid kontakter Nationalmuseets
kirkearkæologer vedrørende
murgennembrydningen.
3. Der er desuden vedlagt Johnny
Adsersens status vedr.
spildevandsforsyning til ny tilbygning
samt varmeanlæg i Mejrup kirke.
Sager:
Mejrup Menighedsråd vedr. ansøgning om tilbygning
til kirken (2018 - 12700)
Mejrup Menighedsråd vedr. ansøgning om tilbygning
til kirken (2018 - 12700)
Mejrup Menighedsråd vedr. ansøgning om tilbygning
til kirken (2018 - 12700)
Mejrup Menighedsråd vedr. ansøgning om tilbygning
til kirken (2018 - 12700)
Bilag:
Aktdokument, Godkendelse vedr.
spildevandsledning, Mejrup KirkeSpildevandsledning-MDU-15-01-2020, Aktdokument,
2019.01.09-Sitplan_Spildevand, rev. A,
Vestforsyning, spildevand, rev, Mejrup KirkeSpildevandsledning-MDU-15-01-2020, Mejrup KirkeSpildevandsledning-MDU-15-01-2020, 2020.01.17Situationsplan_varme, 2020.01.17-Plan_varme,
Metode_4_montagevejledning_DK(1),
2020.01.16_Overslag, varmeanlæg, rev. A,
Aktdokument, Overslag over manglende
godkendese, Aktdokument, RADK01, Bilag ATidsplan, Bilag B-Overslag, tilbygning, Bilag COverslag, varmeinstallationer

16 - MR-valg 2020 - fælles annoncering
Drøftelse af fælles annoncering vedr.
menighedsrådsvalget 2020.
Sager:
Valg - MR-valg 2020 - Holstebro Provsti (2020 - 3743)
Bilag:
Aktdokument

Provstiudvalget besluttede at finansiere fælles
annoncering i forbindelse med menighedsrådsvalget.
Der tages kontakt til Henrik Helms vedr. evt.
udarbejdelse af videoklip.

17 - Satser 2020 - Folkekirkens konsulenter og
provstiudvalgets bygningskyndige

Til efterretning.

Orienteringspunkt.
Kirkeministeriets regulerede satser pr. 1. januar
2020:
1. For Folkekirkens konsulenter: kr.
988,48 pr. time for rådgivningssager,
kr. 1.483,23 pr. erklæring for
erklæringssager. Honoraret skal
tillægges feriegodtgørelse på 12,5%.
2. For provstiudvalgets bygningskyndige:
kr. 988,48 pr. time. honoraret skal
tillægges feriegodtgørelse på 12,5%.
Sager:
Folkekirkens konsulenter - Regulering af satser 2020
- Holstebro Provsti (2020 - 4852)
Bilag:
Aktdokument, Sagnr. Orienteringsbrev om satser for
folkekirkens konsulenter 2020, Sagnr.
Orienteringsbrev om satser for provstiudvalgets
bygningskyndige 2020

18 - Evt.
Informationspunkt.

19 - Møder
Torsdag d. 27. februar 2020 kl. 17-19 - Oplæg og
workshop for kirkeværger
og gravere/kirkegårdsledere om
kirkegårdsvedtægter.
Tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 17-19 - Formandsmøde
Mandag d. 16. marts 2020 kl. 14.00
Mandag d. 16. marts 2020 kl. 16.00 - kaffe
Budgetudvalgsmøde m. Ringkøbing Provsti
Mandag d. 30. marts 2020 kl. 19-21 Det indledende
budgetmøde i Tvis Kirkehus, Hovedgaden 1B.
Mandag d. 27. april 2020 kl. 14.30
Mandag d. 18. maj 2020 kl. 14.30
Mandag d. 22. juni 2020 kl. 14.30
Budgetsamtaler med menighedsråd på følgende 4
dage:
Onsdag d. 12. august 2020 kl. 16-20

Mødet slut kl. 17.45.

Torsdag d. 13. august 2020 kl. 16-20
Mandag d. 17. august 2020 kl. 16-20
Tirsdag d. 18. august 2020 kl. 16-20
Mandag d. 24. august 2020 kl. 14.30
Mandag d. 24. august 2020 kl. 17.00 Budgetudvalgsmøde m. Ringkøbing Provsti
Mandag d. 7. september 2020 kl. 18-19 PU-møde
i Borbjerg kirkehus, Naltoftevej 3, Borbjerg.
Mandag d. 7. september 2020 kl. 19-21 Budgetsamråd i Borbjerg Kirkehus, Naltoftevej 3,
Borbjerg.
Mandag d. 14. september 2020 kl. 14.30
Mandag d. 26. oktober 2020 kl. 14.30
Mandag d. 23. november 2020 kl. 14.30
Til kalenderen:
Introkursus for menighedsråd, valgt for 2020-2024:
lørdag d. 23. januar 2021 kl. 9.00-14.00 i Holstebro
Sognehus.
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Lisbeth Ørtoft (Holstebro Provstiudvalg)

Karsten Voldsgaard Kloster (Holstebro
Provstiudvalg)

Henrik Guldbrandt Kjær (Holstebro
Provstiudvalg)

Kim Carsten Thomsen

Flemming Nørgaard (Holstebro
Provstiudvalg)

Jens Ove Møller (Holstebro
Provstiudvalg)

Niels Arne Christensen (Holstebro
Provstiudvalg)
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