
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 5. november 2013. Kl. kl. 15.00
Mødested: Domprovstegården

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 8.
oktober 2013

Ved mail af 9.10.2013 meddelt provstiudvalget,
at referat ligger klar på www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet på originalen.

2 Provstiudvalget 1.11.2013 - 31.10.2017
Sag: Provstiudvalget 1.11.2013 - 31.10.2017
(483)
Provstiudvalget konstituerer sig.

Planlægning af møder 2014 samt evt. ændring
af  mødested.
NB: HUSK VENLIGST KALENDER

Provstiudvalget 1.11.2013 - 31.10.2017

Forespørgsel til RS om diæter til de "valgte"
medlemmer af provstiudvalgene

RS fremsender svar på forespørgsel om kørsel
og honorar til præsternes repræsentant i
provstiudvalget

Domprovst Jens Torkild Bak blev enstemmigt valgt
som formand og Nora Olesen blev enstemmigt
valgt som næstformand.

Følgende mødekalender for 2014 blev fastlagt:
21.01. kl. 14.00 provstiudvalgsmøde
25.02. kl. 14.00 provstiudvalgsmøde
18.03. kl. 14.00 provstiudvalgsmøde
08.04. kl. 17.00 formøde på Gredstedbro Hotel
08.04. kl. 19.00 samråd for
menighedsråd/budgetudmelding på Gredstedbro
Hotel
29.04. kl. 14.00 provstiudvalgsmøde
21.05. kl. 14.00 provstiudvalgsmøde
10.06. kl. 09.00 besøg på kirkegårde
19.08. kl. 09.00 besøg på kirkegårde efterfuldt af
provstiudvalgsmøde i Albert Skeels Gade
09.09. kl. 17.00 formøde på Gredstedbro Hotel
09.09. kl. 19.00 budgetsamråd på Gredstedbro hotel
07.10. kl. 14.00 provstiudvalgsmøde
28.10. kl. 8.30 infomøde for kirkegårdenes
personale på Gredstedbro hotel.
04.11. kl. 14.00 provstiudvalgsmøde
09.12. kl. 14.00 provstiudvalgsmøde afsluttende
med julefrokost.

Mødested for provstiudvalgsmøderne fastholdes til
Domprovsteboligen, Albert Skeels Gade.

3 Forretningsorden provstiudvalget 1.11.2013
- 31.10.2017.doc
Sag: Provstiudvalget 1.11.2013 - 31.10.2017
(483)

Forretningsorden provstiudvalget 1.11.2013 -
31.10.2017.doc

Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet
af domprovst Jens Torkild Bak, formand.
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4 Hoveddelen
Sag: Regnskabsinstruks for
Provstiudvalgskassen 1.11.2013 - 31.10.2017
(515)

Hoveddelen
Bilagsdelen medbringes. Udfyldes og
underskrives efter konstituering.

Regnskabsintruksen blev godkendt.

Bilagsdelen udfyldes med konstitueringens resultat
og underskrives på mødet den 5.12.2013.

5 Genberegning af kirkegårdstakster 2013
Sag: Gravstedstakster / GIAS (400)

Genberegning af kirkegårdstakster 2013

Forslag til nye satser. Snitberegningsskema
GIAS - efter møde den 26.9. Vurdering og
tilretning JTB.xls

De beregnede priser anvendes i 2014.

Provstiudvalget godkendte, at alene de til de
godkendte priser nævnte koder/ydelsesnumre
anvendes.

For så vidt angår erhvervelse og fornyelse
fastholdes de nuværende takster for medlemmer af
folkekirken.

Vedr. gravkastning:
Ikke medlemmer af folkekirken betaler den faktiske
ydelse. Tilskud til medlemmer kodes, således at
ydelsen bliver lig satsen i dag.

6 Godkendelse af endeligt budget 2014 -
Provstiudvalgskassen
Sag: Budget 2014 (402)

Godkendelse af endeligt budget 2014 -
Provstiudvalgskassen
Der er ingen ændringer i forhold til det
godkende budgetbidrag fra foråret.

Godkendt.

7 Syn på provstegården
Sag: Kirke- og præstegårdssyn 2013 (461)

Syn på provstegården

Godkendt.

8 Provstiudvalgskassen - 3. kvartal 2013
Sag: Kvartalsrapporter 2013 (464)

Provstiudvalgskassen - 3. kvartal 2013

Godkendt og underskrevet.
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9 Debatoplæg vedr. folkekirkens
styringsstruktur. Høringssvar. Endelig
version
Sag: Høring - Debatoplæg fra udvalget om en
mere sammenhængende og moderne
styringsstruktur for folkekirken (468)

Debatoplæg vedr. folkekirkens styringsstruktur.
Høringssvar. Endelig version

Debatteret og godkendt.

10 Opsigelse pr. 15.6.2014
Sag: Provstisekretær - Aalling, Hanne (519)

Opsigelse pr. 15.6.2014

Taget til efterretning.
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11 RS fremsender information vedr. opdatering
af provstiernes hjemmeside
Sag: Diverse til provstiudvalget - 2013 (395)

RS fremsender information vedr. opdatering af
provstiernes hjemmeside

KM fremsender information vedr. "Digitale
postkasser"

KM fremsender orientering om "Statstilskud -
gammel ordning"
17.10.2013 Meddelt RS, at Ribe Domprovsti
ikke har projekter, hvortil der er søgt
statstilskud.

KM informerer om Digital Post til folkekirken

Orientering taget til efterretning.

12 Sagens stade pr. 8.10.2013
Sag: Renovering af tage på Seem Kirke (423) -
Seem Sogn

Sagens stade pr. 8.10.2013

Sagens stade pr. 10.10.2013

Sagens stade pr. 16.10.2013

RS meddeler a'conto udbetaling af kr. 500.000,-
.

Sagens stade pr. 22.10.2013

Taget til efterretning.
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13 RS fremsender indbydelse til deltagelse i
konsulentrunden efterår 2013
Sag: Konsulentrunde - 2013 (438)
Der er modtaget ønsker om besøg fra 2
menighedsråd samt Ribe kirkegårde.

RS meddeles ønsker om deltagelse i
konsulentrunden efterår 2013. Sag nr. 13/784,
løbenr. 103121/13.

RS fremsender indbydelse til deltagelse i
konsulentrunden efterår 2013

Indbydelse fra RS til deltagelse i
konsulentrunden efterår 2013 videresendes til
MR

Ribe kirkegårde ønsker rådgivning vedr.
påtænkt nybyggeri - specielt om beliggenhed og
bygningernes udvendige udformning.

Kalvslund anmoder om besøg ved
konsulentrunden efterår 2013 - bærende
konstruktion i klokketårner og mindeplade i
våbenhus.

Hunderup MR anmoder om besøg ved
konsulentrunden efterår 2013 - udskåret
indgangsdør fra tårnrum til kirkens skib.

Taget til efterretning.

14 Sagens stade pr. 8.10.2013
Sag: Omsætning af kirkegårdsdige (445) -
Hviding Sogn

Sagens stade pr. 8.10.2013

Sagens stade pr. 16.10.2013

Sagens stade pr. 22.10.2013

Taget til efterretning.
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15 Købsaftale vedr. salg af matr. nr. 662b
Spandet ejerlav til Spandet Vandværk
Sag: Jordhandel: Del af matr.nr. 662 Spandet
Ejerlav, Spandet - Spandet Menighedsråd
sælger til Spandet Vandværk. (466) - Spandet
Sogn

Købsaftale vedr. salg af matr. nr. 662b Spandet
ejerlav til Spandet Vandværk

Taget til efterretning.

16 Sagens stade 7.10.2013
Sag: Ændring af alterbordet i Hjortlund kirke
(469) - Hjortlund Sogn

Sagens stade 7.10.2013

Sagens stade pr. 18. pg 21.10.2013

Taget til efterretning.

17 RS meddeler godkendelse af projektet under
oplistede forudsætninger.
Sag: Udskiftning/reparation af vinduer i
Hunderup kirke (498) - Hunderup Sogn

RS meddeler godkendelse af projektet under
oplistede forudsætninger.

Taget til efterretning.

18 Ansøgning om tilladelse til at isolere kirkens
loft ved indblæsning af papirisolering
Sag: Ansøgning om tilladelse til at isolere
kirkens loft. (517) - Spandet Sogn
Videresendes til Ribe Stift med anbefaling.

Ansøgning om tilladelse til at isolere kirkens
loft ved indblæsning af papirisolering

Bilag til ansøgning. Referat fra
konsulentrunden 11.4.2013 - isolering

Taget til efterretning.
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19 Opsætning af luft/vand/varme pumpe til
varmeforsyning af velfærdsbygning og kirke
Sag: Ansøgning om tilladelse til at opsætte
luft/vand/varme pumpe til varmeforsyning af
kirke og velfærdsbygning (518) - Spandet
Sogn
Videresendes til Ribe Stift med anbefaling.

Opsætning af luft/vand/varme pumpe til
varmeforsyning af velfærdsbygning og kirke

Bilag til ansøgning. Referat fra
konsulentrunden 11.4.2013 - opvarmning

Taget til efterretning.

20 Eventuelt

Mødet slut kl. 16.30.

Referat godkendes på møde den 5. december 2013:

___________________________________
Jens Torkild Bak

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

___________________________________
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

___________________________________
Paula Andersen

___________________________________
Simon Talbo Stubkjær

Referat,05-11-2013 Side: 7


