
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 10. november 2010. Kl. Kl. 15.30
Mødested: Kirketjenerboligen - 2. sal

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 4.
oktober 2010

Godkendt uden bemærkninger og underskrevet.
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Mødepunkt Beslutning

2 Endelig godkendelse af regnskab 2009 med
revisionsbemærkninger
Sag: Budget/regnskab 2009 (41)
De enkelte revisionsprotokollater er p.g.a. det
omfattende materiale ikke gjort tilgængelige. I
stedet er der foretaget sammenskrift og selve
protokollaterne medbringes til mødet.

Endelig godkendelse af regnskab 2009 med
revisionsbemærkninger
Sammenskrift af revisionsprotokollats/MR
bemærkninger til regnskab 2009

Bramming - revisionsprotokollat
Revisionsbemærkning vedr. moms og vedr.
kassebeholdning/driftsrammesaldo.

Darum - revisionsprotokollat
Revisionen har ikke givet anledning til
bemærkninger.

Farup - revisionsprotokollat
Revisionen har ikke givet anledning til
bemærkninger.

Gørding - revisionsprotokollat

Hjortlund - revisionsprotokollat
Revisionsbemærkning vedr. driftsrammesaldo.

Hunderup - revisionsprotokollat

Hviding - revisionsprotokollat
Revisionen har ikke givet anledning til
bemærkninger.

Jernved - revisionsprotokollat
Revisionen har ikke givet anledning til
bemærkninger.

Kalvslund - revisionsprotokollat

Mandø - revisionsprotokollat

Obbekjær - revisionsprotokollat
Revisionen har ikke givet anledning til
bemærkninger.

Ribe Domsogn - revisionsprotokollat

Ribe kirkegårde - revisionsprotokollat
Revisionen har ikke givet anledning til
bemærkninger.

Roager - revisionsprotokollat

Provstiudvalget godkendte revisionsprotokollaterne
med bemærkning, at for så vidt angår protokollater
med revisionsbemærkning ønsker provstiudvalget
senest den 10.12.2010 en tilbagemelding på,
hvorledes sagen bringes i orden.

Da mange af revisionsbemærkningerne drejer sig
om opgørelse af driftsrammen, er der rettet
henvendelse til revisor Martin Svejgaard, for evt.
brug af ham til udfærdigelse af et korrekt bilag 1
(oversigt over likvide midler af egenkapital) ved
overgang til det nye regnskabsystem. Pris pr. kasse
kr. 650 + moms vil kunne betales via §6-midlerne.
Provstiudvalget besluttede, at rekvirere ovennævnte
assistance. For så vidt angår tidspunkt for opgavens
udførelse kontaktes revisor.

Referat,10-11-2010 Side: 2



Mødepunkt Beslutning

Sct. Catharinæ - revisionsprotokollat

Seem - revisionsprotokollat

Spandet - revisionsprotokollat

Vejrup - revisionsprotokollat

Vester Nykirke - revisionsprotokollat

V. Vedsted - revisionsprotokollat

Vilslev - revisionsprotokollat

Roager/Spandet præstegårdskasse -
revisionsprotokollat

Vilslev/Hunderup præstegårdskasse -
revisionsprotokollat
Revisionen har ikke givet anledning til
bemærkninger.

Hviding/Rejsby præstegårdskasse -
revisionsprotokollat

3 Vilslev - revideret takstbilag
Sag: Kirkegårdsvedtægter (46)
Takstudvalgets oplæg følges.

Vilslev - revideret takstbilag
Følger oplæg fra takstudvalget.
Eneste ændring fra tidligere er satser vedr.
urner.

Det korrigerede takstbilag blev godkendt.

4 Kursus 2011 - det nye i Brandsoft
Sag: Provstisekretær - Aalling, Hanne Hald
(52)
Der ansøges om tilladelse til at udskifte
tidligere bevilget kursus med dette mere
målrettede og efter alt at dømme billigere.
Prisen kendes p.t. ikke.

Kursus 2011 - det nye i Brandsoft
Samtidig afmeldt tidligere - af domprovsten
bevilget - kursus (17.1.2011), hvor prisen var
kr. 1.950 ex. moms.

Udskiftning af kurset godkendtes.
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5 KM fremsender ændret vejledning om kirke
- og provstiudvalgenes budget, regnskab og
revision - vejl. nr. 9570 af 25.10.2010
Sag: Div. til PU (69)
Med henvisning til den nye vejledning punkt
5.9. vedr. placering af kassebeholdning og §6-
midler hermed til provstiudvalgets overvejelse,
debat og evt. beslutning, om der skal foretages
ændring i den eksisterende aftale med
Andelskassen.

KM fremsender ændret vejledning om kirke- og
provstiudvalgenes budget, regnskab og revision
- vejl. nr. 9570 af 25.10.2010

Oplysninger/svar fra filialdirektør Torben
Hestehave vedr. investering i korte
realkreditobligationer

Det besluttedes, at placere kr. 750.000 af §6-
midlerne i realkreditobligationer - 2% Nykredit
2013.

Beløbet er efterfølgende korrigeret til kr. 500.000
idet der henvises til udbetaling i indeværende år på
kr. 184.025 til Energistyrelsen (punkt 15) og kr.
12.744 til Bramming menighedsråd (punkt 17).

Den kontante del af §6-midlerne vil efter
ovennævnte bevægelser udgøre kr. 234.400.

6 Kvartalsrapport pr. 30.9.2010 -
provstiudvalgskassen
Sag: Budget/regnskab 2010 (160)

Kvartalsrapport pr. 30.9.2010 -
provstiudvalgskassen

Kvartalsrapporten godkendtes.

Provstisekretæren fik tilladelse til at anskaffe en
ergonomisk stol til styrkelse af ryggen.
Kontorcentret oplyser, at prisen ligger mellem
kr. 2-4.000, samt at det før anskaffelse er muligt at
afprøve stoltyper på kontoret.
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7 KM fremsender materiale til rettelser i
Økonomiportaler - formålskontering
Sag: Budget/regnskab 2011 (223)
Afklaring vedr. Ribe Kirkegårde for så vidt
angår fremtidig budgetlægning og aflæggelse af
regnskab.

Iøvrigt status på budgetarbejdet 2011.

Rettelsesmaterialet og fejlkoderne fra KM er
ikke gjort tilgængeligt, da det skulle være sendt
direkte til MR. Materialet medbringes til mødet.
Fejlkoderne skal rettes inden 15.11.2010.

KM fremsender materiale til rettelser i
Økonomiportaler - formålskontering
Sendt til såvel PU som MR direkte fra KM.

KM fremsender  samlet
fejlliste/formålskontering for berørte
menighedsråd i Ribe Domprovsti

KM fremsender liste over fejlkoder -
formålskontering - for PU kassen
Fejlkoderne rettes inden 15.11.2010.

Hviding/Rejsby præstegårdskasse meddeler
fordeling af bankindeståender i forbindelse med
at kassen lukkes
Man ønsker at dele bankindestående ex.
kassebeholdning i forhold til antal medlemmer
af folkekirken i de 2 sogne.

Roager/Spandet præstegårdskasse meddeler
ønsket fordeling af alle bankindeståender i
forbindelse med, at kassen lukkes
Man ønsker af dele bankindeståender incl.
kassebeholdning pr. 31.12.2010 med 1/3 til
Spandet kirkekasse og 2/3 til Roager
kirkekasse.

Ribe kirkegårde:
Efter gentagen kontakt til såvel KM som Brandsoft
blev det besluttet, at de i mails af 27.8. og 9.9.2010
udstukne retningslinier for det fremtidige budget og
regnskabsarbejde skal følges.
I samtalerne med Klaus Kernn-Jespersen (KM) og
Frank Hansen (Brandsoft) oplyses, at Ribe
kirkegårde kan køre videre som et skyggeregnskab,
hvorfra løn og moms kan afregnes, men at den
egentlige budget- og regnskabsaflevering skal
foregå som beskrevet i nævnte mails. Endvidere
blev slået fast, at ligningen SKAL fordeles på de 2
berørte menighedsråd.

Der mangler stadig fremsendelse af de fleste
endelig budgetter 2011. Reminder med fristen 15.
november udsendes - også med henvisning til
samme frist for korrektion af FLØS fejllisterne.

Meddelelse fra Hviding/Rejsby præstegårdskasse
om fordeling af bankindestående ved kassens
nedlæggelse blev godkendt.

Roager/Spandet menighedsråd meddeles, at
stillingtagen til den ønskede fordelingsnøgle for
bankindestående ved præstegårdskassens
nedlæggelse udsættes til næste møde.

8 Ansøgning om at måtte beholde uforbrugt
beløb fra stagudskiftningen
Sag: Økonomi (234) - Ribe Domsogn
Det ansøges om at måtte overføre ca. kr.
350.000 uforbrugte midler fra stagudskiftning
til restfinansiering af messehageler kr. 163.950,
lift til Domkirken ca. kr. 60.000 og rest
overføres til Borgertårnets restaurering.

Ansøgning om at måtte beholde uforbrugt beløb
fra stagudskiftningen

Godkendt.

Tage Rosenstand deltog ikke i sagens behandling.
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9 Roager/Spandet præstegårdskasse
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2010 (237)

Roager/Spandet præstegårdskasse

Godkendt.

10 Vejrup kirke
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2010 (237)

Vejrup kirke

Godkendt.

11 Vejrup præstegård
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2010 (237)

Vejrup præstegård

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

12 Ribe kirkegårde
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2010 (237)

Ribe kirkegårde

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

13 Vester Nykirke
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2010 (237)

Vester Nykirke

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Udvalget anmoder menighedsrådet om fremtidigt at
anvende de synsudskrifter, der er udgivet af
Landsforeningen på IT-skrivebordet.

14 Anmodning om fornyet prohibering.
Sag: Økonomi (241) - Bramming Sogn

Anmodning om fornyet prohibering.
Af hensyn til indskydergarantien fordeles
prohiberet orgelopsparing til flere
pengeinstitutter.

Godkendt.
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15 Energitjenesten fremsender færdiggjorte
rapporter og oversigter
Sag: Energigennemgang af kirkerne i Ribe
Domprovsti (243)
Mail modtaget den 2.11.2010 fra Carsten
Vejborg, Energitjenesten fremsendes p.g.a.
antal vedhæftede filer i separat mail.

Provstiet har p.t. ikke modtaget rapporterne i
det lovede papirformat.

Energitjenesten fremsender færdiggjorte
rapporter og oversigter

Rapporterne tages til efterretning, og det blev
besluttet, at der følges op på arbejdet senest ved
næste budgetsamråd.

Der er efter udfærdigelse af dagsorden modtaget
mail fra Energitjenesten med anmodning om
betaling for arbejdets udførelse ved provstiets 22
kirker. Dette medfører en merudgift på kr. 14.625 i
forhold til det tidligere bevilgede kr. 169.400 (på
PU-møde 12.4.2010), idet tilbuddet var udregnet
efter 20 kirker.
PU besluttede at bevilge ialt kr. 184.025 af §6-
midlerne.

16 Der ansøges om tilladelse til udskiftning af
tærede radiatorer
Sag: Udskiftning af radiatorer (264) - Ribe
Domsogn

Der ansøges om tilladelse til udskiftning af
tærede radiatorer
På PU mødet den 4.10.2010 blev sagen omtalt,
og MR blev anmodet om at foranledige projekt
udarbejdet.

Godkendt.

Videresendes til Ribe Stift med anbefaling samt
bemærkningen at arbejdet udføres etapevist under
hensyntagen til økonomi og radiatorernes
funktionalitet.

Tage Rosenstand deltog ikke i sagens behnadling.

17 Anskaffelse af bærbar PC til afløser for
sognepræst under dennes orlov
Sag: §6-midler til bærbar PC. (266) -
Bramming Sogn
Der ansøges om kr. 12.744 fra §6-midlerne til
dækning af bærbar PC samt edb-opkobling, idet
sognepræstens orlov ikke var forudsebar ved
budgetlægning for 2010.

Anskaffelse af bærbar PC til afløser for
sognepræst under dennes orlov

Bilag til §6-ansøgning på kr. 12.744,00

Godkendt.

Karsten Sejrsgaard-Jacobsen deltog ikke i punktets
behandling.
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18 Aflyst kursusdag
Sag: Div. fra (5) - Ribe Stift
RS meddeler aflysning af de tidligere udmeldte
kursusdage for provster og provstisekretærer.

Aflyst kursusdag
De oprindelig planlagte månedlige kursusdage
aflyses hermed.

Taget til efterretning.

19 Kommentarer til kursustilbud
Sag: Div. til provstiet (18)
Landsforeningen blev meddelt, at ingen
deltager fra Ribe Domprovsti.

Distriktsforeningen SAMS (Sammenslutningen
af Menighedsråd i Sydvestjylland) fremsender
tilbud om gratis rådgivning i div.
problemstillinger i menighedsrådsarbejdet.

Kommentarer til kursustilbud
AFBUD p.t. modtaget fra Tage Rosenstand og
Nora Olesen

Rådgivningstilbud til menighedsrådene i SAMS
(Sammenslutningen af menighedsråd i
Sydvestjylland)

Taget til efterretning.

Med henvisning til mail af 14.10.2010 fra konst.
domprovst ønskes på næste møde optaget punkt om
temadag/møde med emnet "provstiudvalget som
katalysator for samarbejde over sognegrænser".

20 Menighedsrådsformand Tage Rosenstand
fremsender til orientering pessemeddelelse
vedr. Torvet 13
Sag: Div. til provstiet (18)
Ribe Domsogn fremsender pressemeddelelse,
hvoraf fremgår, at Velux Fonden støtter den
arkæologiske udgravning - Torvet 13 - med 3.4
mio. kr.

Menighedsrådsformand Tage Rosenstand
fremsender til orientering pessemeddelelse
vedr. Torvet 13

Taget til efterretning.

21 Formand for Vester Vedsted menighedsråd
melleler udskiftning i menighedsrådet
Sag: Valg 2008 (91)
Det meddeles, at rådsmedlem Lone Matzen er
udtrådt, i stedet er indtrådt 1. stedfortræder Lejf
Weber.

Formand for Vester Vedsted menighedsråd
meddeler udskiftning i menighedsrådet
Er ligeledes sendt til Ribe Stift.

Taget til efterretning.
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22 RS meddeler under hensyntagen til 2
forudsætninger godkendelse til omsætning af
vestre kirkedige
Sag: Reparation af kirkediget vest for
kirkegården (102) - Vester Vedsted Sogn
Stiftsøvrigheden meddeler projektgodkendelse
under forudsætning af 2 beskrevne vilkår.

RS meddeler under hensyntagen til 2
forudsætninger godkendelse til omsætning af
vestre kirkedige

Taget til efterretning.

23 Advokat fremsender status for indgåelse af
forlig.
Sag: Nyt varmeanlæg samt indvendig
kalkning (132) - Sankt Katharine Sogn
Provstiudvalget bevilgede i sit møde den 30.8.
kr. 42.000 af §6 midlerne. Det var på
daværende tidspunkt uafklaret, om beløbet
skulle tillægges moms (kr. 10.500). Det blev
besluttet, at det bevilgede beløb i givet fald
forhøjes tilsvarende.

Sagen er nu forligt og Sankt Katharine sogns
andel blev på i alt kr. 48.500.

Advokat fremsender status for indgåelse af
forlig.
Af §6-midlerne skal betales kr. 48.500.
Bevilget på PU-mødet den 30.8.2010 kr. 42.000
+ evt. andel af moms.

Ifølge telefon til advokatkontoret afvente
endeligt tilsagn fra alle implicerede før
overførsel af pengene.

Advokat fremsender anmodning om overførsel
af bevilgede §6-midler, idet sagen nu er forligt.

Kr. 48.500 overført til kirkekassen med
meddelelse om, at videresende beløbet til
advokaten.

Taget til efterretning.

24 Zoneændring - domkirkepladsen i Ribe
Sag: Diverse (134) - Ribe Domsogn
Esbjerg kommune har hos Ribe Stift forespurgt
til evt. indvendinger mod, at området eventuelt
overføres fra landzone til byzone.

Zoneændring - domkirkepladsen i Ribe

Taget til efterretning.
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25 Spandet menighedsråd anmoder om
udbetaling af tidligere bevilget beløb fra
prohiberet konto (arv efter Mathias
Heinrich Sølbeck)
Sag: Økonomi (198) - Spandet Sogn
Anmodning om udbetaling af kr. 77.188 fra
prohiberede midler fra Mathias Heinrich
Sølbecks arv til nyt kortæppe i Spandet kirke.

Spandet menighedsråd anmoder om udbetaling
af tidligere bevilget beløb fra prohiberet konto
(arv efter Mathias Heinrich Sølbeck)
Videresendt til RS til videre foranstaltning.

Taget til efterretning.

26 RS meddeler, at sagen er sendt i høring hos
Nationalmuseet og kgl. bygningsinspektør.
Sag: Ansøgning om handicap egnet toilet
(253) - Sankt Katharine Sogn

RS meddeler, at sagen er sendt i høring hos
Nationalmuseet og kgl. bygningsinspektør.

Taget til efterretning.

27 Ansat pr. 1.10.2010
Sag: Regnskabsfører - Mogensen, Viggo (262)
- Farup Sogn
Farup menighedsråd meddeler ny
regnskabsfører, idet opgaven fra 1.10.2010
varetages af Viggo Mogensen,

Ansat pr. 1.10.2010

Taget til efterretning.
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28 Eventuelt

Næste møde 16. december 2010.

Mødet slut kl. 17.30.

Intet.

Referat godkendes på møde den 16. december 2010
- bortset fra konst. domprovst, som godkender den
11. november 2010:

___________________________________
Kræn Christensen (konst. domprovst)

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

___________________________________
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen
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