
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 21. januar 2010. Kl. Kl. 15.30
Mødested: Kirketjenerboligen, 2. sal

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 9.
december 2009.

Den 16. december 2009 meddelt
provstiudvalget, at referat ligger på
www.provsti.dk

Godkendt uden bemærkninger og underskrevet på
selve referatet.

2 Samarbejde over sognegrænser
Sag: Div. til PU (69)
For nærmere orientering se www.kirke-
ledelse.dk under linket "samarbejdsprojekt".

Samarbejde over sognegrænser

Domprovsten tager kontakt til Carsten Haugaard
Nielsen med henblik på et evt. foredrag.
Tilbagemelding på næste provstiudvalgsmøde.

3 Materiale fra Landsforeningen vedr.
multimediebeskatning
Sag: Div. til PU (69)
Provstiudvalgets rolle?

Materiale fra Landsforeningen vedr.
multimediebeskatning

Multimediebeskatning - notat fra samtale med
revisor.

Notat samt materiale fra Landsforeningen mailes til
menighedsrådene.

4 Ansøgning om tilladelse til salg af resterende
mælkekvote
Sag: Salg af mælkekvote (98) - Hviding Sogn

Ansøgning om tilladelse til salg af resterende
mælkekvote
I brev af 17.5.2008 anbefaler
præstegårdskonsulent Peter Eskildsen salg af
hele mælkekvoten.

Ansøgning om tilladelse til salg af resterende
mælkekvote blev godkendt.
Anne Lorenzen deltog ikke i sagens behandling.
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5 Betaling for gravminderegistrering foretaget
i 2009
Sag: Registrering af gravminder i Ribe
Domprovsti (191)
11.8.2009 Telefonsamtale med revisor Martin
Svejgaard, som gav grønt lys til, at regningen
betales direkte fra provstikontoret til
Sydvestjyske museer.

Betaling for gravminderegistrering foretaget i
2009
Arbejdet er færdiggjort, og regning som betales
fra konto for §6-midler beløber sig til kr.
216.148,00.
Rapporterne - som ikke er scannet -
gennemgåes på provstiudvalgsmødet den 21.
januar 2010.

Betaling og rapport blev godkendt.

6 Ansøgning om dækning af udgifter til
provsteseminar 28. - 30.1.2010
Sag: Provstiudvalgskassen 2010 (220)

Ansøgning om dækning af udgifter til
provsteseminar 28. - 30.1.2010
Seminar om ledelse i folkekirken afholdes på
Rold Storkro i henhold til det vedhæftede
program.
Udgiften er oplyst at være ca. kr. 3.000.

Godkendt.

7 Bloktilskud til Ribe Stift øremærket
ansættelse af en personalejurist fra 1.7.2010.

Stiftet har uformelt bedt provsterne om hos de
respektive provstiudvalg at undersøge, om der
kan frigøres penge til en ansættelse allerede fra
1.7.2010.
Udgiften for Ribe Domprovsti vil være i
størrelsesorden 50. - 75.000 kr.

Provstiudvalget godkendte, at domprovstiet på linie
med stiftets øvrige provstier yder et årligt tilskud til
Ribe Stift på p.t. kr. 15.000 til gengæld for 10
årlige kursusdage.
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8 Indtægsdækket virksomhed på sogne niveau
Sag: Div. fra (5) - Ribe Stift

Indtægsdækket virksomhed på sogne niveau

Ny præstegårdskonsulent i Ribe stift fra den 1.
januar 2010
Der er indgået rammeaftale med Dansk
Landbrugsrådgivning i Skejby.

Taget til efterretning.

9 Invitation til informations- og debatmøde
vedr. Betænkning 1511 "Omlægning af
statens tilskud til folkekirken til bloktilskud"
Sag: Div. til provstiet (18)

Invitation til informations- og debatmøde vedr.
Betænkning 1511 "Omlægning af statens
tilskud til folkekirken til bloktilskud"
Invitationen er også sendt til provstiets præster.

SKAT svarer på henvendelse fra revisionvedr.
skattefri godtgørelse

Menighedsråd og erstatning
Erstatning i forbindelse med fredningssager.

Taget til efterretning.

10 KM meddeler, at der p.g.a. økonomien i
ligningsområdet ikke ydes tilskud.
Sag: Kirkerenovering (20) - Hviding Sogn

KM meddeler, at der p.g.a. økonomien i
ligningsområdet ikke ydes tilskud.

Taget til efterretning.

11 Ansøgning om tilladelse til at nedlægge
markvandsboring.
Sag: Forpagtningskontrakter Hviding-Rejsby
(38) - Hviding Sogn

Ansøgning om tilladelse til at nedlægge
markvandsboring.
18.1.2010 Godkendt og returneret til
menighedsrådet.

Taget til efterretning.
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12 RS meddeler 3 måneders orlov til afvikling i
2010
Sag: Bak, Jens Torkild (63) - Ribe Domsogn

RS meddeler 3 måneders orlov til afvikling i
2010

Taget til efterretning.

13 Farup - konstituering for kirkeåret 2009/10
Sag: Valg 2008 (91)
Ny valgt kasserer:
Mona Vejlgaard.

Farup - konstituering for kirkeåret 2009/10

Taget til efterretning.

14 Ansøgning og bevilling af ekstraordinært
honorar til formand og kirkegårdsværge -
Ribe Kirkegårde
Sag: Honorarer (143)
18.1.2010: Godkendt og returneret til
Kirkegårdskontoret.

Ansøgning og bevilling af ekstraordinært
honorar til formand og kirkegårdsværge - Ribe
Kirkegårde

Taget til efterretning.

15 KM meddeler bevilling af tilskud til
renovering af Borgertårnet
Sag: Borgertårnet (151) - Ribe Domsogn
Kr. 6 mill. via finansloven og
kr. 6 mill fra  A. P. Møller og hustru Chastine
Mc.Kinney Møllers Fond.

KM meddeler bevilling af tilskud til renovering
af Borgertårnet

Meddelelse om tilskud på fond
A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene formaal har bevilget
kr. 6 mio. til restaurering af Borgertårnet, Ribe
Domkirke.

Fugenotat - 2. udgave

Taget til efterretning.

Referat,21-01-2010 Side: 4



Orientering

16 RS meddeler tilladelse til midlertidig lukning
af Sct. Catharinæ kirke i forbindelse med
renovering af gulvet.
Sag: Istandsættelse af gulv i våbenhus (163) -
Sankt Katharine Sogn
Kirken lukkes i perioden 18.1. - 5.2.2010 på
grund af renoveringsarbejder på gulv i
våbenhus.

RS meddeler tilladelse til midlertidig lukning af
Sct. Catharinæ kirke i forbindelse med
renovering af gulvet.

Taget til efterretning.

17 Salgsaftale med Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Sag: Salg af 2,84 hektar jord (189) - Hviding
Sogn
Solgt pr. 31.12.2009 for kr. 142.500.

Salgsaftale med Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
14.12.2009 Modtaget og returneret med
godkendelsespåtegning.

Taget til efterretning.

18 Vester Nykirke - revisionsprotokollat
Sag: MR regnskab 2008 (211)
Menighedsrådet fik medhold i sin klage over
det første revisionsprotokollat. Nyt modtaget og
godkendt af MR.

Vester Nykirke - revisionsprotokollat

Taget til efterretning.

19 Oprettelse af prohiberet konto - Ribe
kirkegårde
Sag: Økonomi - Ribe kirkegårde (216) - Sankt
Katharine Sogn
Der oprettes prohiberet konto på kr. 300.000 til
anvendelse for udsat bygningsvedligeholdelse
på kirkegårdens bygninger.

Oprettelse af prohiberet konto - Ribe kirkegårde
Modtaget den 8.12.2009. Returneret med
godkendelse til Kirkegårdskontoret den
14.12.2009.

Taget til efterretning.

20 Ny præstegård i Jernved Sogn m.m.
Sag: Anlægsønsker og - opgaver (219) -
Jernved Sogn

Ny præstegård i Jernved Sogn m.m.

Taget til efterretning.
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21 Eventuelt

Mødet slut: Kl. 17.30.
Referat godkendes på næste møde den 2. marts
2010:

___________________________________
Jens Torkild Bak

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

___________________________________
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen
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