
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 31. januar 2013. Kl. Kl. 15.00
Mødested: Domprovstigården

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 28.
november 2012

Ved mail af 5.12.2012 meddelt PU, at referat
ligger klar på www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet på originalen.

2 KM fremsender notat om høring om
regnskabsinstruks for kirke- og
provstiudvalgskasser
Sag: Ny regnskabsinstruks (396)
Det foreslås, at vi afventer udfyldelse af
instruksen indtil tiltrædelse af provstiudvalget
efter efterårets valg.

KM fremsender notat om høring af
regnskabsinstruks for kirke- og
provstiudvalgskasser

Selve regnskabsinstruksen

PUK bilag til regnskabsinstruks

Gennemgået og taget til efterretning.

Forslag om udsættelse af underskrift på ny instruks
godkendt.

3 Lønudgifter til regnskabsførelse
Sag: Lønudgifter til regnskabsførelse (397)
Næsten alle MR, hvor valgt kasserer også er
regnskabsfører, har henvendt sig herom.
Præcisering ønskes.

Ligeledes anmodning om vejledning for
fastsættelse af løn til regnskabsfører.

Lønudgifter til regnskabsførelse
Tillægsspørgsmål efter udmelding af nye
honorarsatser gældende fra budget 2014. (J. nr.
143 i gammel journalperiode)

Regnskabsførelsen udbydes til markedspris, evt.
skal der indhentes 2 tilbud.
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4 Orientering fra Skads om tilmelding til
fælleskurser samt deltagerfortegnelse pr. 15.
januar 2013
Sag: Kurser for menighedsråd (408)
Skads provsti fremsender deltagerlister.
På de 5 kurser er der ialt 21 deltagere fra Ribe
Domprovsti.

Det oplyses, at der er plads til flere. Skal vi
sende reminder om eftertilmelding?

Orientering fra Skads om tilmelding til
fælleskurser samt deltagerfortegnelse pr. 15.
januar 2013

Deltagerlisterne gennemgået.

Reminder udsendes ikke.

5 Forespørgsler til opstart af projektet. Hvor,
hvornår, hvordan, økonomisk ramme m.m?
Sag: Sognefaciliteter/præstegård til Pastoratet
ved Kongeaaen! (410) - Jernved Sogn

Forespørgsler til opstart af projektet. Hvor,
hvornår, hvordan, økonomisk ramme m.m?

Møde med domprovsten planlagt den 21.
februar 2013.

Det anbefales, at den bygningssagkyndige
inddrages i en vurdering af projektet.

Tidsplan vurderes i forbindelse med budget 2014.

6 Høringsfrist den 19.2.2013.
Sag: Høring vedrørende forslag til lov om
ændring af lov om menighedsråd (417)
Materialet sendes - p.g.a. størrelsen - i separat
mail.

Høringsfrist den 19.2.2013.

Ingen bemærkninger.

7 Samråd for alle menighedsrådsmedlemmer -
12. april 2013.
Sag: Div. samråd/møder som inddrager alle
MR - 2013 (418)
Der er afbud fra ministeren.

Udfærdigelse af dagsorden.

Samråd for alle menighedsrådsmedlemmer - 12.
april 2013.

Samrådet er fra kl. 13.00 - 20.00 og afvikles på
Riber Kjærgaard Landbrugsskole.

Domprovsten laver udkast til program, som
forelægges på næste møde.

8 Fastsættelse af mødedatoer i 2013.

Husk venligst jeres kalendere for hele året.

Næste møde er den 5. marts 2013 kl. 15.00 og
afvikles i Domprovstegården.
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9 Orienteringssager "overført" fra
journalsystemet (ESDH) fra sidste møde
28.11.2012 og året ud
Sag: ESDH - provstiernes journalsystem (404)

Orienteringssager "overført" fra
journalsystemet (ESDH) fra sidste møde
28.11.2012 og året ud

Taget til efterretning.

10 Istandsættelse af orglet i Kalvslund kirke
Sag: Istandsættelse af orglet (393) - Kalvslund
Sogn

Istandsættelse af orglet i Kalvslund kirke

RS kvitterer for modtagelse af sagen og
orienterer om, at erklæring indhentes hos
orgelkonsulenten.
Materialet er fremsendt 5.12.2012.

Taget til efterretning.

11 Vedr. ESDH og Aflevering til Statens
Arkiver
Sag: Meddelelser fra Ministeriet - 2013 (394)

Vedr. ESDH og Aflevering til Statens Arkiver
Den 7.1.2013 meddelt Ministeriet, at alt er
journaliseret og at alle gamle sager herefter er
lukkede.

Til orientering kopi af ministeriets mail til MR
om udbetaling af renter

Renteudbetalinger er stadig forsinket

Esdh lukkes mandag den 14/1 2013 kl. 8.00 -
12.00 - grundet ny version, der skal installeres

Taget til efterretning.
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12 Anmodning om oprettelse af ydelser. Vejrup
MR indsender tillæg til
kirkegårdsvedtægtens takstblad.
Sag: Gravstedstakster / GIAS (400)
De 2 ønskede nye ydelser har man prisfastsat
lig Bramming kirkegårde.

Anmodning om oprettelse af ydelser. Vejrup
MR indsender tillæg til kirkegårdsvedtægtens
takstblad.

Vejrup.Tilladelse til brug af ikke tidligere
oprettede ydelser i GIAS.

Taget til efterretning.

13 RS anmoder om oplysninger til brug ved
beregning af stiftsbidrag 2014
Sag: Budget 2014 (402)

RS anmoder om oplysninger til brug ved
beregning af stiftsbidrag 2014

Oplysninger til RS vedr. stiftsbidrag 2014

Taget til efterretning.

14 Ansøgning om tilladelse til murafrensning
med beskrivelse af metode dertil
Sag: Museum i kirkens Søndre galleri (403) -
Ribe Domsogn

Ansøgning om tilladelse til murafrensning med
beskrivelse af metode dertil

PU påtegning til ansøgning sendt direkte til
Ribe Stift vedr. murafrensning. Sag nr. 11-
1976, løbenr. 120998-12

RS orienterer om, at sagen er sendt i høring hos
Nationalmuseet.

Taget til efterretning.

15 Nye funktioner januar 2013
Sag: ESDH - provstiernes journalsystem (404)

Nye funktioner januar 2013

Taget til efterretning.
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16 Ansøgning om deponering af effekter i
Sydvestjyske Museers magasin
Sag: Deponering af effekter i Sydvestjyske
Museers magasin (405) - Ribe Domsogn

Ansøgning om deponering af effekter i
Sydvestjyske Museers magasin

Tilføjelse til ansøgning om flytning af effekter
fra søndre galleri

Godkendelse af ansøgning om deponering af
effekter fra Ribe domkirke deponering

Taget til efterretning.

17 Godkendt forpagtningskontrakt - del af
matr. nr. 102 Hviding ejerlav
Sag: Godkendt forpagtningskontrakt (407) -
Hviding Sogn

Godkendt forpagtningskontrakt - del af matr.
nr. 102 Hviding ejerlav

Taget til efterretning.

18 Orientering om formænd efter
menighedsrådsvalget i 2012
Sag: MR formænd efter valget i 2012 (409)

Orientering om formænd efter
menighedsrådsvalget i 2012

Taget til efterretning.

19 Kulturministeriets foreløbige svar vedr.
klage over Kulturstyrelsen
Sag: Skimmelsvamp i præstegården (412) -
Darum Sogn
MR forventer svar fra Kulturministeriet ca. 1.
februar 2013.

Kulturministeriets foreløbige svar vedr. klage
over Kulturstyrelsen

MR's Svar på Kulturministeriets brev af
19.11.2012 vedr.klage over Kulturstyrelsens
afslag på ophævelse af fredning af Darum
præstegård

Taget til efterretning.
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20 Eventuelt

Mødet er slut kl. 17.00.

Referat godkendes på møde den 5. marts 2013:

___________________________________
Jens Torkild Bak

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

___________________________________
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Referat,31-01-2013 Side: 6


