
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 4. oktober 2010. Kl. 15.30
Mødested: Kirketjenerboligen 2.sal

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 30.
august 2010.

31.8.2010 via mail meddelt provstiudvalget af
referatet ligger klar. på www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet på originaludskriften.

2 Kursustilbud fra Landsforeningen af
Menighedsråd
Sag: Div. til provstiet (18)
Da jeg skal have noteret hvem der skal
tilmeldes til de nævnte datoer, bedes I
medbringe kalender.

Kursustilbud fra Landsforeningen af
Menighedsråd

Meddelt Landsforeningen af Menighedsråd at
PU er interesseret i tilbudt kursus.

Forberedelserne til OK11 er i gang. Hvilke krav
skal Landsforeningen rejse?

For så vidt angår kursustilbuddet fra
Landsforeningen kontaktes udvalget af
provstisekretæren for deltagelse, når dato og
mødested udmeldes fra Landsforeningen.

3 Provstiudvalgskassen. Revisionsprotokollat
for årsregnskabet for 2009
Sag: Budget/regnskab 2010 (160)

Provstiudvalgskassen. Revisionsprotokollat for
årsregnskabet for 2009
Bemærkning vedr. afholdt udgift på TDKK 45
til arkitekt Søren Kjær for udarbejdelse af
udbudsgrundlag/indbudt licitation vedr.
energimærkning.

Godkendt og underskrevet.
Der sendes eksemplar til Ribe Stift.
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4 Ribe kirkegårdes regnskabsmæssige fremtid.
Sag: Budget/regnskab 2011 (223)
Foranlediget af henvendelse fra
kirkegårdsbestyrelsen har
provstiudvalgsmedlemTage Rosenstand,
formand for Ribe domsogns menighedsråd,
anmodet om, at provstiudvalget revurderer
beslutning om Ribe kirkegårdes
regnskabsmæssige fremtid.

Ribe kirkegårdes regnskabsmæssige fremtid.

Debatteret.
Afventer nyt materiale fra KM hvorefter
spørgsmålet tages op igen på næste møde.

5 Seem
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2010 (237)

Seem

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Provstiudvalget anmoder menighedsrådet om
fremtidigt at anvende de synsudskrifter, der er
udgivet af Landsforeningen på IT-skrivebordet.

6 Sankt Katharine
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2010 (237)

Sankt Katharine

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Provstiudvalget anmoder menighedsrådet om
fremtidigt at anvende de synsudskrifter, der er
udgivet af Landsforeningen på IT-skrivebordet.
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7 Momsvejledning 2010 efter høring
Sag: Div. til provstiet (18)

Momsvejledning 2010 efter høring

Taget til efterretning.

8 Program for kursusdag for provster og
provstisekretærer den 14.10.2010
Sag: Div. til provstiet (18)

Program for kursusdag for provster og
provstisekretærer den 14.10.2010

Kursustilbud fra SAMS sendt direkte til
områdets menighedsråd og provstier.
SAMS - Sammenslutning af menighedsråd i
Sydvestjylland.

Takkebrev fra sognepræst Elisabeth Højgaard,
tidligere Hviding/Rejsby pastorat
På provstiudvalgets vegne overrakte
domprovsten et boggavekort på kr. 500.

Taget til efterretning.

9 Ansøgning om brug af kassebeholdning til
dræningsarbejde
Sag: Forpagtningskontrakter Roager-Spandet
MR (39) - Roager Sogn

Ansøgning om brug af kassebeholdning til
dræningsarbejde

Tilladelse til brug af kr. 46.000 af
kassebeholdning til dræningsarbejde på
præstegårdens jorde

Taget til efterretning.
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10 Rapport fra besøg på Darum Kirkegård den
8.9.2010
Sag: Besøg af kirkegårdskonsulent (77)

Rapport fra besøg på Darum Kirkegård den
8.9.2010

Rapport fra besøg på Hviding Kirkegård den
8.9.2010

Rapport fra besøg på Farup Kirkegård den
8.9.2010

Rapport fra besøg på Bramming Kirkegård den
9.9.2010

Kirkegårdskonsulenten har noteret anmodning
fra Ribe kirkegårde til besøg, når rute til
området.

Taget til efterretning.

11 RS meddeler projektgodkendelse
Sag: Orgeludbygning (218) - Darum Sogn

RS meddeler projektgodkendelse

Taget til efterretning.

12 RS anmodning på baggrund af høringssvar
om udtalelse fra MR
Sag: Udskiftning af orglet i Sct. Ansgar kirke
(245) - Bramming Sogn

RS anmodning på baggrund af høringssvar om
udtalelse fra MR

Taget til efterretning.

13 RS fremsender indbydelse til besøg
Sag: Konsulentrunde 2010 - Ribe Stift (261)

RS fremsender indbydelse til besøg

MR anmodes om emner til konsulentrunde 11.
og 12. oktober 2010
Frist for tilmelding 28. september 2010.

Taget til efterretning.

Ønske om besøg ved Hjortlund kirke tilbagekaldes.
Formand Pia Skov kontakter kalkningstjenesten
direkte.
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14 Eventuelt.

Mødet slut: Kl. 17.00

Næste møde den 10. november 2010.

Tage Rosenstand (Ribe Domsogn) beskrev
problematik vedr. udskiftning af tærede radiatorer i
Domkirken.

Referat godkendes på næste møde den 10.
november 2010:

___________________________________
Kræn Christensen (konst. domprovst)

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

___________________________________
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen
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