
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 4. september 2013. Kl. 15.00
Mødested: Domprovstegården

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 6.
august 2013.

Ved mail af 8.8.2013 meddelt provstiudvalget,
at referat ligger klar på www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet på originalen.

2
Sag: Budget 2014 (402)
Vedtagelse af endeligt budget 2014 for de
kirkelige kasser.

V. Vedsted MR fremsender forespørgsel til
Rejsby sogns bidrag til vedligeholdelse af V.
Vedsted Præstegård

Rejsby sogns bidrag til vedligeholdelse  af V.
Vedsted Præstegård

Forespørgsel fra V.Vedsted MR vedr. bidrag fra
Rejsby til præstegården for 2012 og 2013,

Svar vedr.Rejsby sogns bidrag 2012 og 2013 til
vedligeholdelse  af V. Vedsted Præstegård

Problematikken vedr. præstegårdsdelen i V.
Vedsted kirkekasse blev taget til efterretning.

3
Sag: Budget 2014 (402)

Skrivelse fra V. Vedsted MR vedr.
honorarspørgsmål

V. Vedsted MR meddeles, at
honorarspørgsmålet forelægges PU på næste
møde 4.9.2013

Provstiudvalget besluttede at tilkendegive over for
V. Vedsted menighedsråd, hvilke overvejelser der
ligger til grund for honorarfordelingen.
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4
Sag: Skimmelsvamp i præstegården (412) -
Darum Sogn

Byggebudget fra arkitekt Niels Pinborg

Provstiudvalget valgte at tage byggebudgettet af
28.8.2013 til efterretning herunder den sum der er
afsat til uforudsete udgifter, 4,7%. Provstiudvalget
er ikke i stand til at udvide de økonomiske
rammer. Dette meddeles såvel menighedsråd som
arkitekt Niels Pinborg.

5
Sag: Diverse fra Darum Menighedsråd (440) -
Darum Sogn

MR anmoder om provstiudvalgets kommentarer
vedr. konfirmandkørsel

Provstiudvalget vil i udgangspunkt ikke blande sig
i menighedsrådets dispositioner.
Hvis der over for menighedsrådet fremføres klager
fra forældre eller skole over manglende transport,
vil udvalget gerne høre derom for at kunne bidrage
til en løsning.

6
Sag: Istandsættelse af kalkmalerier i koret
(460) - Vester Vedsted Sogn

Ny behandling - Istandsættelse af kalkmalerier i
koret

Bilag til genbehandling af sag om kalkmaleriet
- mail fra 8.11.2011

Provstiudvalget er indstillet på at bevilge kr.
150.000 til låneafvikling (se punkt 1 i
tillægsdagsordenen) på lån, der optages til
restaureringen af kalkmalerierne i koret i V.
Vedsted kirke i henhold til Nationalmuseets
skrivelse af 9.10.2012.
Domprovsten deltager i den forbindelse gerne i et
igangsættende møde med Nationalmuseet og
håndværkerne.

Inden lånets hovedstol og løbetid fastsættes ønskes
følgeudgifterne specificeret.

7
Sag: Høringer (481)
Udsat fra mødet den 6. august 2013.

Høring vedr. udkast til cirkulære om
fremgangsmåde ved salg af fast ejendom under
MR's bestyrelse
Sendt i høring hos bl.a. samtlige provstiudvalg.
Høringsfrist 16.9.2013.

Ingen bemærkninger.

8
Sag: Høringer (481)
Udsat fra mødet den 6. august 2013.

Høring vedr. elektronisk aflevering og
offentliggørelse af regnskaber
Sendt i høring til bl.a. provstierne. Høringsfrist
13. september 2013.

Selve ”Løsningsdesign……” på 20 sider er ikke
scannet. Kan findes på DAP’en/Intranettet
under Nyheder fra Kirkeministeriet.

Ingen bemærkninger.
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9
Sag: Forsatsvinduer i Sct. Katharine kirke
(490) - Sankt Katharine Sogn

Ansøgning til opsætning af forsatsvinduer samt
beskrivelse og tegninger

Yderligere billedmateriale.

Kvittering til MR for modtagelse af materiale,
som scannes og journaliseres.

Projektet er nyt i sin art i provstiet. Inden
provstiudvalget tager endelig stilling til udgifterne,
ønsker udvalget en udtalelse fra de relevante
konsulenter herunder varmekonsulenten.

Af særlig interesse for provstiudvalget er
spørgsmålet om den årlige besparelse på
varmeudgiften.

10
Sag: Istandsættelse af Vilslev/Hunderup
præstegård. (495) - Vilslev Sogn
Der er i budgettet for 2013 afsat kr. 500.000 til
renoveringen.

MR fremsender projektbeskrivelse udfærdiget
af arkitekt Anker Ravn Knudsen

Arkitekt Anker Ravn Knudsen fremsender
projektmaterialet ex. tegninger p.g.a. format
Tegningerne medbringes til mødet.

Menighedsrådet vender efter den 10.9. tilbage med
resultatet af licitationen.

11
Sag: Forpagtningskontrakt (496) - Gørding
Sogn

Dels forlængelse dels ny forhandlet
forpagtningsafgift.
Forpagtningsafgiften er nedsat med kr. 10.000
pr. år til kr. 5.714,00 pr. ha.

Godkendt.
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12
Sag: Diverse til provstiudvalget - 2013 (395)

RS fremsender folder om provstiudvalgets
virksomhed

RS oplyser, at der indhentes priser vedr. den ny
hjemmeside, hvorefter arbejdet sættes igang.

Taget til efterretning.

13
Sag: Gravstedstakster / GIAS (400)

RS fremsender orientering om fastsættelse af
lørdagstakster

Taget til efterretning.

14
Sag: Renovering af tage på Seem Kirke (423) -
Seem Sogn

Sagens stade pr. 6.8.2013

Sagens stade pr. 12.8.2013

Sagens stade pr. 20.8.2013

Arkitekt Hans Lund meddeler, at blytækker
igafngsætter arbejder førstkommende mandag.

Taget til efterretning.

15
Sag: Ændring af alterbordet i Hjortlund kirke
(469) - Hjortlund Sogn

Arkitekt oplyses, at arbejdet ikke må
påbegyndes før godkendelse fra
stiftsøvrigheden.

Arbejdets stade pr. 19.8.2013

Taget til efterretning.
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16
Sag: Indkøbssamarbejde omkring indkøb af
gas i sogn og provsti (480)

RS meddeles status på brug af gas i bygninger
under menighedsrådene i Ribe Domprovsti

Taget til efterretning.

17
Sag: Økonomi 2013 (492) - Hunderup Sogn

Ansøgning fra Hunderup MR og tilladelse til at
støtte projekt Danske salmer

Taget til efterretning.

18 Eventuelt.

Mødet slut kl. 17.45.

Referat godkendes på møde den 8. oktober 2013:

___________________________________
Jens Torkild Bak

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

___________________________________
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen
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