
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 31. oktober 2012. Kl. Kl. 15.00
Mødested: Domprovstegården

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 2.
oktober 2012.

Ved mail af 11.10.2012 meddelt
provstiudvalget, at referat var klar på
www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet på originalen.

2 Den fremtidige fysiske placering af Ribe
Domprovsti's administration
Sag: Div. til PU (69)
Drøftelse af Torvet 15 samt mulige alternativer.

Den fremtidige fysiske placering af Ribe
Domprovsti's administration

Sagen drøftedes.
Det er provstiudvalgets holdning, at
provstiudvalget skal huses i den nye bygning.

3 Ribe Domsogn fremsender til godkendelse
kontrakter for udleje af kirkejord
Sag: Lejekontrakt - matr. nr. 68
Søndermarken, Ribe (227) - Ribe Domsogn

Ribe Domsogn fremsender til godkendelse
kontrakter for udleje af kirkejord

Lejekontrakterne godkendes med bemærkning, at
der skal tillægges moms.

4 PU-kassen. Kvartalsrapport pr. 30.9.2012
Sag: 2012 - Budget/regnskab (277)

PU-kassen. Kvartalsrapport pr. 30.9.2012

Godkendt.
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5 Nyhed om ny prisreguleringsmetode for
kirkegårdstakster
Sag: GIAS (359)

Nyhed om ny prisreguleringsmetode for
kirkegårdstakster

Yderligere information fra Ministeriet vedr.
GIAS fremskrivning - fremsendt som NYHED
til alle menighedsråd

Adgang til GIAS - supplerende oplysninger

Provstiudvalget godkendte at 2012 taksterne
fremskrives med 2,6%.

Torsdag den 6. december kl. 8.30 afholdes møde
med gravere og medhjælpere på Gredstedbro Hotel.

6 Godkendelse af salget af Hjortlund
præstegård
Sag: Salg af Hjortlund præstegård (375) -
Hjortlund Sogn
Salgspapirerne medbringes til mødet.

Menighedsrådet anmoder om godkendelse af
salget og forespørger til, om salgsprovenu skal
sogneopsplittes eller om prohibering kan ske
samlet.

Godkendelse af salget af Hjortlund præstegård

Ejendomsmæglerfirmaet Home fremsender
salgsprovenu

Salget blev godkendt.

7 Der ansøges om kr. 25.000 incl. moms
Sag: §6-ansøgning - køb af affugter til
Jernved kirke (381) - Jernved Sogn

Der ansøges om kr. 25.000 incl. moms
Ansøgningen er vedlagt notat udfærdiget af
varmekonsulent Poul Klenz Larsen.

MR meddeles, at sagen behandles på næste PU
møde den 31.10.2012

Godkendt.
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8 Kirkekalender for folkekirken
Sag: Div. til provstiet (18)

Kirkekalender for folkekirken

Taget til efterretning.

9 Ribe Domsogn fremsender pressemeddelelse
vedr. byggeri på Torvet 13 i Ribe
Sag: Torvet 13 og 15 (40) - Ribe Domsogn

Ribe Domsogn fremsender pressemeddelelse
vedr. byggeri på Torvet 13 i Ribe

Taget til efterretning.

10 RS: Afledning af regnvand fra
domkirkepladsen
Sag: Diverse (134) - Ribe Domsogn

RS: Afledning af regnvand fra
domkirkepladsen

Taget til efterretning.

11 Referat fra byggemøde nr. 28
Sag: Borgertårnet (151) - Ribe Domsogn

Referat fra byggemøde nr. 28

Referat fra byggemøde nr. 29

Taget til efterretning.

12 Byggerapport modtaget 10.10.2012
Sag: Kirkerenovering m.m. (168) - Seem Sogn

Byggerapport modtaget 10.10.2012

Byggerapport modtaget 17.10.2012

Taget til efterretning.
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13 RS bekræfter modtagelse af mundtlig
ansøgning om brug af midler fra arv efter
M. H. Sølbeck til konservering og udstilling
af gammel bibel i Spandet Kirke
Sag: Økonomi (198) - Spandet Sogn

RS bekræfter modtagelse af mundtlig
ansøgning om brug af midler fra arv efter M. H.
Sølbeck til konservering og udstilling af
gammel bibel i Spandet Kirke
Notat vedlagt.

Tilladelse fra PU til - hvis RS afslår brug af arv
- at beløbet må tages af kassebeholdningen.

Taget til efterretning.

14 RS fremsender status på sagens stade i
Kulturministeriet
Sag: Skimmelsvamp i præstegården,
Feilbergvej 15, Darum (302) - Darum Sogn

RS fremsender status på sagens stade i
Kulturministeriet

Taget til efterretning.

15 RS fremsender orientering om høring i
forbindelse med ændringer på Ribe gamle
Kirkegård
Sag: Ændring af nuværende bygninger samt
nybygning ved Ribe kirkegårde (331) - Sankt
Katharine Sogn

RS fremsender orientering om høring i
forbindelse med ændringer på Ribe gamle
Kirkegård

RS fremsender lånebevilling på ansøgt lån pr.
kr. 3.900.000

Taget til efterretning.
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16 Invitation/dagsorden til fællesmøde for
provstiudvalgene i Skads provsti og Ribe
Domprovsti
Sag: Fælles provstiudvalgsmøder med Skads
provsti (364)

Invitation/dagsorden til fællesmøde for
provstiudvalgene i Skads provsti og Ribe
Domprovsti

Forslag fra Skads provsti til dagsordenspunkter
til fællesmødet den 31.10.2012.

Taget til efterretning.

17 Tilsynsnotat på renoveringen og "løse
ender" pr. 28.9.2012
Sag: Præstebolig Bispegade 6, Ribe. (369) -
Sankt Katharine Sogn

Tilsynsnotat på renoveringen og "løse ender"
pr. 28.9.2012

Statusmøde pr. 4.10.2012

Taget til efterretning.

18 MR fremsender ansøgning om restaurering
af våbenhus og præsteværelse
Sag: Restaurering af våbenhus og
præsteværelse (383) - Vilslev Sogn

MR fremsender ansøgning om restaurering af
våbenhus og præsteværelse
Projektbeskrivelse udarbejdet af arkitekt MAA
Anker Ravn Knudsen er ikke scannet.

PU's fremsendelsespåtegning til RS
Projektet er ikke scannet

RS kvitterer for modtagelse af ansøgning og
orienterer om, at der indhentes erklæringer

Taget til efterretning.

19 Rådgivning fra Mette Fauerskov efter møde
afholdt den 28.9.2012
Sag: Kirkegårdens indgangsparti, forareal og
handicapvenlig indgang (384) - Farup Sogn

Rådgivning fra Mette Fauerskov efter møde
afholdt den 28.9.2012

Taget til efterretning.
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20 Eventuelt.

Karsten Sejrsgaard-Jacobsen oplyste, at den
planlagte provstidag/budgetsamråd for alle
menighedsrådenes  medlemmer fredag den 12.
april 2013 kl. 13.00 - 20.00 kan afholdes på
Kjærgaard Landbrugsskole.

Det ordinære provstiudvalgsmøde sluttede kl.
17.30.

Mødet fortsættes herefter med fællesmøde med
Skads provsti.

Fællesmødet sluttede kl. 22.00.

Næste ordinære møde den 28. november 2012.

Det ordinære møde den 28. november 2012
afholdes hos provstisekretæren på Ternevænget 17
med mødestart kl. 15.00.

Referat godkendes på møde den 28. november
2012:

___________________________________
Jens Torkild Bak

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

___________________________________
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen
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