Referat
Holstebro Provsti – Møder

PU-møde d. 27. april 2020 - Holstebro Provsti - d. 27-04-2020 kl. 14:30 til 17:00
Deltagere: Lisbeth Ørtoft, Karsten Voldsgaard Kloster, Kim Carsten Thomsen, Flemming Nørgaard, Jens Ove
Møller, Henrik Guldbrandt Kjær, Niels Arne Christensen
Provstisekretær Else-Marie Sloth Linde deltager i mødet som referent.

Mødepunkt

Referat

1 - Budget 2021 og Regnskab 2019

1. Til orientering.

Orientering vedr. budget 2021:
1. De foreløbige driftsrammer for 2021 er godkendt
d. 16. marts 2020 og udsendt d. 19. marts 2020 til
menighedsrådene.Vi har efterfølgende modtaget
oversigten over kirkekassernes udgift til forsikring.
Det viser sig, at udgiften samlet set er ca. 31.000
lavere end den samlede udgift i 2020. Der er pt. ikke
reguleret for dette.

2. Til orientering.
3. Til orientering.
4. Til orientering.
5. Til orientering.

2. Budgetsamtaler afholdes jf. vedlagte forslag.
3. Beløb til indefrysning af feriepenge, som PU har
udmeldt til kirkekasserne til budget 2020 er højere
end det beløb, som FLØS-bilaget angiver til betaling.
4. Frist for indlevering af kirkekassernes årsregnskab
2019 er udsat til d. 1. maj 2020 jf. nyt cirkulære. Vi
har pt. modtaget 6 regnskaber i Dataarkivet.
5. Frist for udmelding af de foreløbige driftsrammer
2021 er udsat til d. 1. maj 2020 jf. nyt cirkulære.

Sager:
Budget 2021 - Holstebro Provsti (2020 - 7350)
Bilag:
Aktdokument, Sagnr. 2020-7350 Cirkulære CIR1H nr
9155 af 180320

2 - Vinderup MR - samarbejdsaftale og tillæg
Udsat fra sidste møde.

Vinderup menighedsråd indkaldes til et møde med
provst, provstiudvalgsformand og provstikonsulenter
vedr. tillægget til samarbejdsaftalen.

Vinderup menighedsråds ansøgning af 7. marts 2020
vedr. godkendelse af tillæg til samarbejdsaftale med
Holstebro Kirkegårde vedr. kirketjenerfunktionen
ved Vinderup kirke.
Vinderup menighedsråd har indsendt den
oprindelige, tilrettede og underskrevne
samarbejdsaftale til godkendelse
herunder godkendelse af opsparingskonto på kr.
320.000 kr. jf. pkt. 2.4 C.

Sager:
Samarbejdsaftale - Vinderup MR - Tillæg til
samarbejdsaftale om kirketjenerfunktionen (2020 8524)
Bilag:
Aktdokument, Samarbejdsaftale 19.11.18

3 - Mejrup MR - ansøgning om opsætning af kamera Provstiudvalget videresender projektet med
i Mejrup kirke
anbefaling til godkendelse i Viborg Stift.

Udsat fra sidste møde.
Mejrup menighedsråds ansøgning af 5. marts 2020
vedr. tilladelse til at montere kamera på væggen i
Mejrup kirke. Der er til budget 2020 bevilget kr.
30.500 til formålet.
Sager:
Mejrup MR - ansøgning om opsætning af kamera i
Mejrup kirke (2020 - 8697)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om opsætning af kamera
Mejrup

4 - Herrup MR - Tag på Herrup kirke

Provstiets bygningskyndige, arkitekt Freddy Nielsen,
har d. 6. februar 2020 besigtiget Herrup kirkes tag
pga. utætheder. Som det fremgår af Freddy Nielsens
rapport, anbefales det at udskifte hele taget på Herrup
kirke.
Herrup MR er blevet bedt om at få udarbejdet
prisoverslag til budgetønske for 2021.
Sager:

Provstiudvalget afventer, at Herrup menighedsråd
indsender budgetønske til budget 2021.

Byggesag - Herrup kirke - tag på Herrup kirke (2020 10266)
Bilag:
Aktdokument, Herrup Kirke - Rapport vedr. utæt tag

5 - PUK - kvartalsrapport 1. kvt. 2020

Godkendt.

Kvartalsrapporten for 1. kvt. 2020 for
provstiudvalgskassen til godkendelse.
Som normalt for 1. kvt. har der endnu ikke været
udgifter til de større poster. VIBSKO har desuden
ikke opkrævet for 1. kvt., før i april måned. Det
drejer sig om ca. kr. 50.000 pr. kvt. Der er desværre
meget store opkrævninger fra SparNord på begge
konti for negative renter.
Sager:
PUK kvartalsrapporter - 2020 - Holstebro Provsti
(2020 - 9855)
Bilag:
Aktdokument, Kvartalsrapport 2020 1. kvt. 2020

6 - Holstebro MR - Fraflytningssyn - Rudesvej 15

Godkendt.

Synsprotokol af 30. marts 2020 vedr. fraflytningssyn
på tjenesteboligen, Rudesvej 15, Holstebro.
Sager:
Fraflytningssyn - Rudesvej 15 - Holstebro Provsti
(2020 - 11249)
Bilag:
Aktdokument, Fraflyttesyn - Rudesvej 15, Rudesvej
15, Holstebro, Fraflytningssyn 2020.30.03

7 - Mejrup MR - ansøgning om nedlæggelse af
gravsteder

Mejrup menighedsråds ansøgning af 24. marts 2020
om tilladelse til at nedlægge gravstedet C03 01-0203-04.
Årsagen er, at der skal føres en stikledning til
spildevandsledning under gravstedet, som er ledigt
og derfor ikke i brug.
Sager:
Kirkegårde - Mejrup MR - ansøgning om nedlæggelse

Godkendt.

af gravsteder. (2020 - 10646)
Bilag:
Aktdokument, Mejrup kirkegårdskort ledning fra
Viborgvej

8 - Idom-Råsted MR - Rådgivningsaftale mandskabsbygning

Til orientering.

Idom-Råsted menighedsråds ansøgning af 1. marts
2020 vedr. om- og tilbygning til graverhuset ved
Idom kirke er fremsendt til udtalelse i Viborg Stift.
Viborg Stift har videresendt projektet til
konsulentudtalelse, og stiftsjuristen har d. 26. marts
2020 sendt et par kommentarer til
rådgivningsaftalen.
Sager:
Idom-Råsted MR - Mandskabsbygning (2019 - 7474)
Bilag:
Aktdokument

9 - Vinderup MR - leasingkontrakt for
kopimaskine/printer

Godkendt.

Vinderup menighedsråds ansøgning af 2. april 2020
vedr. godkendelse af leasingkontrakt for
kopimaskine/printer.
Sager:
Leasing - Vinderup MR - Holstebro Provsti (2020 9133)
Bilag:
Aktdokument, Kontrakt

10 - Nr. Felding-Tvis MR - Fredningsnævnet kommentarer til tilbygning til kirkehuset i Nr.
Felding

1. Fredningsnævnets skrivelse af 3. april 2020 vedr.
anmodning om bemærkninger fra Holstebro
Provstiudvalg og Viborg Stift til Nr. Felding-Tvis
menighedsråds ansøgning om tilladelse til tilbygning
til kirkehuset i Nr. Felding.

1. Provstiudvalget har ingen indvendinger.
2. Provstiudvalget har ingen indvendinger.

2. Viborg Stifts skrivelse af 15. april 2020 vedr.
bemærkninger til Nr. Felding-Tvis menighedsråds
supplerende ansøgning af 16. marts 2020 til
Holstebro kommune vedr. lovliggørelse af lysforhold
på parkeringspladsen ved Nr. Felding kirkehus.
Sager:
Byggesag - Nr. Felding - Tilbygning til kirkehuset
(2020 - 11692)
Bilag:
Aktdokument, Sørvadvej 12, Nr.Felding - opførelse af
tilbygning til kirkehus, Exner-fredning NrFelding
kirke, Indsendelse 1, Landzonetilladelsepdf,
Indsendelse 1, Dispensationsansøgning - Tilbygning
til kirkehuspdf, Indsendelse 1, 602 - Perspektiv set
fra skovenpdf, Indsendelse 1, 601 - Perspektiver af
tilbygningenpdf, Indsendelse 1, 401 Facadeopstalterpdf, Indsendelse 1, 001 Situationsplanpdf, Indsendelse 1, 000 - Perspektiv
set fra stien fra kirkenpdf, Indsendelse 1,
Ansoegningpdf, Fn-MJV-13-2020 - brev til Viborg
Stift og Holstebro provsti

11 - Sahl MR - ansøgning om midler fra
kirkegårdspuljen til kirkegårdsplan for Sahl
kirkegård

Provstiudvalget anbefaler menighedsrådet at ansøge
midler fra Finn Falk Knudsens Mindefond i første
omgang og dernæst bruge af evt. frie midler - som
den 3. mulighed vil der blive suppleret op fra
kirkegårdspuljen, men tidligst i 2021.

Sahl menighedsråds ansøgning af 13. april 2020 om
kr. 100.000 fra kirkegårdspuljen til udarbejdelse af
kirkegårdsplan for Sahl kirkegård. Der henvises i
ansøgningen til provstiudvalgets svar fra PU-møde d.
20. januar 2020. Delreferatet fra dette punkt
vedlægges.
Sager:
Forsøgsordning - Samarbejder - kirkegårdsudvikling Holstebro Provsti (2019 - 18954)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgningsskema til
kirkegårdsplaner, Ref. MR-møde den 3. marts 2020,
Kirkegårdskort, Sahl

12 - Vinderup MR - Kirkegårdskonsulentens
Provstiudvalget kan godkende det som et
udtalelse vedr. udviklingsplan - anlægsprojekt vedr. skitseprojekt, men anbefaler menighedsrådet
etablering af traditionelle urnegravsteder
at følge kirkegårdskonsulentens anbefalinger.
Provstiudvalget ser frem til at modtage en ansøgning
om helhedsplan for kirkegården.
Udtalelse af 6. april 2020 fra Kirkegårdskonsulent

Mogens Dueholm vedr. Vinderup kirkegård. Det
anbefales at skitseprojektet godkendes (jf.
ansøgningsskema til anlægsprojekt 8-2a) men at der
arbejdes videre ud fra oplæggets enkle ide. De
enkelte tiltag skal beskrives nøjere og
vises i en samlet overordnet og mere detaljeret plan
for hele den oprindelige kirkegård.
Sager:
Forsøgsordning - Samarbejder - kirkegårdsudvikling Holstebro Provsti (2019 - 18954)
Bilag:
Aktdokument, Vinderup Kirkegård -udviklingsplanmdu-03-04-20

13 - Mejrup MR - ansøgning om 5% midler

Orienteringspunkt.

Orienteringspunkt.
Til efterretning.
Mejrup menighedsråd har holdt licitation vedr.
varmesystem og tilbygning til Mejrup kirke.
Resultatet af licitationen blev desværre dyrere end
forventet, og menighedsrådet har d. 27-03-2020
indsendt ansøgning om tildeling af midler til
dækning af merudgiften på kr. 528.000.
Provst og provstiudvalgsformand har behandlet
ansøgningen på vegne af provstiudvalget for ikke at
forsinke igangsættelsen af arbejdet.
Der er d. 30. marts 2020 sendt svar til Mejrup
menighedsråd om, at provstiudvalget ønsker at se
årsregnskabet 2019 for Mejrup kirkekasse, hvoraf
det kan ses, om der er frie midler. Såfremt der er frie
midler, skal disse prioriteres til merudgiften. Den
resterende merudgift, som udgør merudgiften minus
de frie midler, kan herefter dækkes af 5% midler efter regning.
Sager:
Byggesag - Mejrup Menighedsråd - tilbygning til
kirken (2018 - 12700)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning til Holstebro Provsti 27-032020, Indstillingsskrivelse oplæg 26-03-2020,
Licitationsliste 26-03-2020

14 - Vinderup-Sahl - Salg af landbrugsjorder

Orienteringspunkt.
Til efterretning.

Orienteringspunkt.

Landinspektør GeoPartner har d. 30-03-2020
fremsendt arealoverførsler vedr. Vinderup og Sahl
menighedsråds salg af landbrugsjorder til
godkendelse af provstiudvalget. For at undgå at
forsinke processen, har provst og
provstiudvalgsformand godkendt disse. Provsten har
attesteret og returneret dokumentet d. 30-03-2020.
Sager:
Salg - Sahl-Vinderup MR - salg af Præstegårdsjorden
(2019 - 28729)
Bilag:
Aktdokument, 20200330144229086

15 - Herrup MR - frigivelse af arv til udbygning af
orgel i Herrup kirke

Orienteringspunkt.
Til efterretning.

Orienteringspunkt.
Viborg Stifts meddelelse af 14. april 2020 om
frigivelse af kr. 240.765,48 fra arv efter Jakob Gunnar
Kudahl. Midlerne skal anvendes til dækning af
udgifter i forbindelse med udbygning af orglet i
Herrup Kirke.
Sager:
Kirker - Herrup MR vedr. ansøgning om godkendelse
af orgeludbygning (2019 - 22716)
Bilag:
Aktdokument, Accept af frigivelse af arv til
udbygning af orgel i Herrup Kirke

16 - Ryde MR - godkendelse af udbedring af
rådskader
Orienteringspunkt.
Viborg Stiftsøvrigheds meddelelse af 15. april 2020
med godkendelse af det af Søren Andersen Arkitekter
udarbejdede forslag om udbedring af rådskade i
begge sider af udvendig spær i koret. Hvis
rådskaderne viser sig at være større end forudsat i
projektet, skal der indsendes et
supplerende forslag om udbedring til godkendelse
hos de kirkelige myndigheder.
Det forudsættes, at der skal tilknyttes en arkitekt
med grundigt kendskab til kirkebygninger.
Menighedsrådet kan indsende udkast/forslag til
rådgivningsaftale mellem menighedsrådet og

Orienteringspunkt.
Menighedsrådet orienteres om, at når forslaget til
rådgivningsaftale er udarbejdet, indsendes den
til provstiudvalget - til gennemsyn i Viborg Stift.

arkitekten til stiftet til gennemsyn. Det forudsættes
ligeledes, at Nationalmuseets
anbefaling vedrørende sydhjørnet følges i
forbindelse med udbedringen.

17 - Evt.

18 - Møder

Mødet slut: kl. 16.30.

Mandag d. 18. maj 2020 kl. 14.30
Derefter Sommermiddag hos Lissy og Niels Arne,
Helgolandsgade 74.
Mandag d. 22. juni 2020 kl. 14.30
Budgetsamtaler med menighedsråd på følgende 4
dage:
Onsdag d. 12. august 2020 kl. 16-20
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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