
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 2. marts 2010. Kl. Kl. 15.30
Mødested: Kirketjenerboligen

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 21.
januar 2010.

27. januar 2010 via mail meddelt
provstiudvalget at referatet ligger klar på
www.provsti.dk

Godkendt uden bemærkninger og underskrevet på
selve referatet.
Nora Olesens underskrift indhentes senest på næste
møde.

2 Besigtigelse af Mandø kirke
Sag: Div. til provstiet (18)
Provstiudvalget deltager i provstesyn ved
Mandø kirke den 14. april. Indtil videre noteret
Nora Olesen og Tage Rosenstand som
deltagere.

Udvalget høres om der er interesse for at
besigtige Ribe domkirke, Sankt Katharinæ
kirke og Ribe kirkegårde om eftermiddagen.

Besigtigelse af Mandø kirke

Ved besigtigelse på Mandø den 14. april deltager
hele provstiudvalget.

Det blev besluttet, at man samme dag vil besigtige
Ribe kirkegårde, Domkirken og Sankt Katharine
kirke.

3 Spandet - revideret kirkegårdsvedtægt
Sag: Kirkegårdsvedtægter (46)
Vedtægterne er kun delvist scannet og derfor
ikke tilgængelige. Medbringes til mødet.

Der mangler herefter tilbagemelding fra
Obbekær og Kalvslund menighedsråd.

Spandet - revideret kirkegårdsvedtægt

Darum - revideret kirkegårdsvedtægt

Roager - revideret kirkegårdsvedtægt

Hjortlund - revideret kirkegårdsvedtægt

Jernved - revideret kirkegårdsvedtægt

De fremlagte kirkegårdsvedtæger godkendtes.

Obbekær og Kalvslund menighedsråd er d.d.
mundligt blevet opfordret til at få ny, revideret
vedtægt udfærdiget.
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4 Regnskab 2009
Sag: Provstiudvalg 2009 (149)

Regnskab 2009

PUK regnskab 2009 - forside,
regnskabspåtegning og kommentarer

Regnskabet blev godkendt og underskrevet.

Nora Olesen kontaktes for underskrift.
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5 Bramming
Sag: Beholdningseftersyn 2009 (207)
Da der kun er 2 særlige bemærkninger fra
revisionen, er siderne ikke gjort tilgængelige.
Materialet medbringes til mødet.

Bramming:
Nødhjælpskonto er ikke afstemt til
kasseeftersyn. Det er oplyst, at præsten
disponerer over kontoens midler.
Kalvslund:
Det bemærkes, at ikke alle medhjælperes og
vikarers timesedler er attesteret af den, som er
ansvarlig for disse. Der er aftalt med
kassereren, at forholdet bringes i orden snarest
muligt.

Bramming

Darum

Farup

Gørding

Hjortlund

Hunderup

Hviding

Jernved

Kalvslund

Mandø

Obbekjær

Ribe domsogn

Ribe kirkegårde

Sct. Catharinæ

Godkendt.
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Roager

Seem

Spandet

Vejrup

Vester Nykirke

V. Vedsted

Vilslev

Roager/Spandet

Vilslev/Hunderup præstegårdskasse

Hviding/Rejsby præstegårdskasse

6 Prioritering af opgaverne i
Jernved/Gredstedbro
Sag: Anlægsønsker og - opgaver (219) -
Jernved Sogn

Prioritering af opgaverne i Jernved/Gredstedbro

Domprovsten orienterede fra møde med
menighedsrådet.
Menighedsrådet foretager en prioritering af
opgaverne, hvorefter mandskabsbygning først
bringes i orden.
Prioriteringen er taget til efterretning af
provstiudvalget.
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7 Stiftsbidrag 2011
Sag: Budget 2011 (223)
Det videre forløb i budgetarbejdet fastlægges.
Der skal herunder tages stilling til følgende:

KM lægger op til, at der udmeldes en samlet,
ikke kontospecifiseret driftsramme til
menighedsrådene. Provstiudvalget har endnu
ikke modtaget den nye kontoplan, som
menighedsrådene senere skal anvende ved
indberetning af budgetbidraget.
Det kan overvejes, om der er behov for et
informationsmøde med menighedsrådene
(formand, valgte kasserer og forretningsfører).

Stiftsbidrag 2011
RS anmoder om oplysninger for fastsættelse af
stiftsbidrag 2011.

Tal til RS for beregning af stiftsbidrag for 2011

Der afholdes den 15. april 2010 kl. 19.00 samråd
for menighedsrådenes formænd, valgte kasserere
og forretningsførere i forbindelse med udmelding
af budget 2011.
Mødet afholdes i Processionsgangen.

8 Lejekontrakt for perioden 1.1.2010 til
31.12.2012
Sag: Lejekontrakt - matr. nr. 68
Søndermarken, Ribe (227) - Ribe Domsogn

Lejekontrakt for perioden 1.1.2010 til
31.12.2012

Godkendt.
Tage Rosenstand og Jens Torkild Bak deltog ikke i
behandlingen.

9 Revideret ansøgning til §6-midlerne
Sag: §6 midler - p.g.a. præsteskifte (229) -
Darum Sogn
Der ansøges om ialt kr. 101.335,49 til dækning
af ubudgetterede udgifter i forbindelse med
præsteskifte i 2009.
Bilag er modtaget men ikke scannet.

Revideret ansøgning til §6-midlerne

Godkendt.
Det ansøgte beløb bevilges.

10 Evaluering af fællesmødet med Skads den
3.2.2010 om omlægning af statens tilskud.

Tilfredshed med mødet.

11 Strukturdebatten.

Herunder afrapportering fra domprovsten fra
møde med sognepræst Carsten Haugaard
Nielsen, Tyrstrup-Hjerndrup.

Status for strukturdebatten blev diskuteret.
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12 Engangsvederlag fra lokallønpuljen
Sag: Kirketjener - Ravn, Henrik (60) - Ribe
Domsogn
Tildelt engangsvederlag på kr. 2.380,41.

Engangsvederlag fra lokallønpuljen

Taget til efterretning.

13 Sikkerhedsorganisation - kriterie for
optælling af ansatte
Sag: Div. meddelelser til alle MR (92)

Sikkerhedsorganisation - kriterie for optælling
af ansatte

Taget til efterretning.

14 Ansøgning om tilladelse til orgeludbygning
Sag: Orgeludbygning (218) - Darum Sogn

Ansøgning om tilladelse til orgeludbygning

Materiale fra orgelbygger Anders Havgaard
Rasmussen
Projektmaterialet er ikke scannet.

Projekt fremsendes til RS til behandling og
godkendelse
D.d. modtaget yderligere materiale fra
orgelbygger. Sagen fremsendes til RS til
behandling.

Taget til efterretning.

15 Engangsvederlag fra lokallønpuljen
Sag: Kordegn - Sørensen, Anne Marie (221) -
Ribe Domsogn
Tildelt engangsvederlag på kr. 5.533,66.

Engangsvederlag fra lokallønpuljen

Taget til efterretning.

16 Meddelelse til de MR som besøges i 2010.
Sag: Provstesyn 2010 (224)

Meddelelse til de MR som besøges i 2010.

Taget til efterretning.
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17 Vilslev-Hunderup Pastorat ansøger om 3
årlige lukkesøndage
Sag: "Lukkesøndage" (226)

Vilslev-Hunderup Pastorat ansøger om 3 årlige
lukkesøndage
9.2.2010 videresendt til biskoppen over Ribe
Stift med anbefaling. Evt. med evaluering efter
1 år.

RS meddeler tilladelse til 3 gudstjenestefrie
søndage i 2010

Taget til efterretning.

18 Eventuelt.

Mødet slut kl. 17.55

Intet.

Referat godkendes på møde den 6. april 2010:

___________________________________
Jens Torkild Bak

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

___________________________________
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen
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