
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 21. marts 2011. Kl. Kl. 15.30
Mødested: Domprovstegården

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 22.
februar 2011.

Via mail den 23.2.2011 meddelt PU at referatet
ligger klar på www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet.

2 KM fremsender brev vedr. bistand til
udarbejdelse af åbningsbalance 2011.
Sag: Budget/regnskab 2011 (223)
Lokal opfølgning på KM's udspil?

Reaktion på fejlrettelser?

KM fremsender brev vedr. bistand til
udarbejdelse af åbningsbalance 2011.

KM fremsender brev vedr. opgaver i
forbindelse med menighedsrådenes
åbningsbalance 2011.

Opdateret materiale til menighedsrådenes
åbningsbalance.
Modtaget som Nyhed pr. 4.3.2011.

Fejlrettelse i regneark til åbningsbalance 2011.
Modtaget som Nyhed pr. 11.3.2011.

Emnet drøftedes.
Gøres til genstand for omtale på samråd for
menighedsråd i april.

3 Opfølgning fra mødet m/Carsten Vejborg
Sag: Energigennemgang af kirkerne i Ribe
Domprovsti (243)
Skal der afsættes midler i budget 2012?

Opfølgning fra mødet m/Carsten Vejborg

Der afsættes en pulje på ca. kr. 500.000 til
energibesparende foranstaltninger i 2012.
Puljen fordeles på vilkår af konkret ansøgning fra
menighedsrådene.

4 Drift- og anlægsrammen 2012 - opstart
Sag: Budget/regnskab 2012 (277)
Fastlæggelse af politik ved udmeldingen af
foreløbige drifts- og anlægsrammer for 2012.

Drift- og anlægsrammen 2012 - opstart

Der udmeldes drifts- og anlægsrammer på grundlag
af et korrigeret 2011 budget.
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5 Domprovsten fremsender forslag til ændring
til Biskoppen over Ribe Stift
Sag: Pastoratsstrukturen i Hjortlund-
Kalvslund-Obbekær (287)
Domprovsten ønsker en tilkendegivelse fra
provstiudvalget.

Domprovsten fremsender forslag til ændring til
Biskoppen over Ribe Stift

Provstiudvalget tilsluttede sig indstillingen.

6 Temamøde om provstiudvalget som
katalysator for samarbejde over
sognegrænser.
Sag: Præsteskifte (260) - Hviding Sogn
Drøftelse udsat fra mødet den 22.2.2011.

Kan en fastlæggelse af den fremtidige
pastoratsstruktur være et første udgangspunkt
for drøftelse af samarbejde i øvrigt inden for
provstiet, jfr. vedlagte notat af 14.3.2011?

Notat til møde i Hviding præstegård 14.3.2011

Sagen drøftedes og omtales ved provstisamrådet
den 13.4.2011.

7 Forslag til dagsorden for samråd med
menighedsrådene den 13. april 2011.

Drøftelse af mulige punkter.

Budget 2012.
Pastoratsstrukturen.
Samarbejde over sognegrænser.
Energibesparelser.
Frister ved aflevering af div.

8 Lukket møde af ca. 1/4 times varighed.

Vedr. lønforhold.
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9 Sendefrekvens trådløse højttalere
Sag: Div. til provstiet (18)

Sendefrekvens trådløse højttalere

Taget til efterretning.

10 RS fremsender udtalelse fra den kongelige
bygningsinspektør til foreløbig orientering.
Sag: Borgertårnet (151) - Ribe Domsogn

RS fremsender udtalelse fra den kongelige
bygningsinspektør til foreløbig orientering.

RS fremsender afgørelse vedrørende
Borgertårnet

Taget til efterretning.

11 RS fremsender godkendelse under nærmere
beskrevne forudsætninger.
Sag: Ny fordør til kirken samt omlægning af
forpladsen (247) - Gørding Sogn

RS fremsender godkendelse under nærmere
beskrevne forudsætninger.

Taget til efterretning.

12 Korrespondance om mulig placering.
Sag: Ansøgning om handicap egnet toilet
(253) - Sankt Katharine Sogn

Korrespondance om mulig placering.

Domprovsten orienterede om møde m/kgl.
bygningsinspektør Niels Vium.
Taget til efterretning.
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13 Eventuelt.

Mødet slut kl. 18.00.

Næste provstiudvalgsmøde den 27.4.2011 kl.
15.30 i domprovstegården.
Samråd for menighedsråd den 13.4.2011 kl.
19.00 i Processionsgangen.

Referat godkendes på møde den 27. april 2011:

___________________________________
Jens Torkild Bak

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

___________________________________
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen
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