
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 29. februar 2012. Kl. Kl. 15.00
Mødested: Domprovstegården

Det oprindelige møde den 29. februar 2012 blev aflyst. Mødet blev i stedet afholdt den 7. marts 2012.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 25.
januar 2012.

Ved mail af 7.2.2012 meddelt PU, at referatet
ligger klar på www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet.

2 MR anmoder om PU's holdning til byggeriet
Torvet 13. Hvis udgiften til byggeriet
overstiger brandforsikringssummen, vil PU
så godkende en lånefinansiering af
restudgiften? I bekræftende fald: Hvor stort
et lånebeløb vil PU kunne godkende?
Sag: Torvet 13 og 15 (40) - Ribe Domsogn

MR anmoder om PU's tilkendegivelse af
størrelsen på en mulig finansiering af et
kommende byggeri.

Svar fra A.P.Møller Fonden/Realdania via
direktør Hans Peter Svendler.

Provstiudvalget er indstillet på at anbefale en
lånefinansiering på op til kr. 10 mio med første
afdrag i december 2014.

Tage Rosenstand og Jens Torkild Bak deltog ikke
ved beslutningstagningen.

3 Provstiudvalgskassen - årsregnskab 2011
Sag: 2011 - Budget/regnskab (223)

Provstiudvalgskassen - årsregnskab 2011

Godkendt og underskrevet.
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Mødepunkt Beslutning

4 RS anmoder Esbjerg kommune om
udsættelse af svarfrist vedr. kondemnering
Sag: Skimmelsvamp i præstegården,
Feilbergvej 15, Darum (302) - Darum Sogn
Provstiudvalget anmodes om principbeslutning
vedr. køb af midlertidig bolig til sognepræsten i
Darum.
Købet skal på vilkår af provstiudvalgets
godkendelse finansieres ved lån i stiftsmidlerne.
Foreløbig beløbsramme ca. 1.9 mill. kr.

RS anmoder Esbjerg kommune om udsættelse
af svarfrist vedr. kondemnering

Notat fra møde den 9. februar 2012 i Darum
sognehus

Dato for møde mellem MR, domprovst og
stiftets bygningssagkyndige Jesper Sottrup
torsdag den 9.2.2012 kl. 13.30 i Sognehuset

Anmodning om principbeslutning vedr. køb af
midlertidig bolig til sognepræsten er tilbagekaldt.

I stedet blev behandlet anmodning om nedrivning
og fremtidssikring af Darum præstegård - modtaget
efter udfærdigelse af dagsordenen.

Anmodningen blev gennemgået, hvorefter
provstiudvalget drøftede menighedsrådets
ansøgning til Kulturarvsstyrelsen om nedrivning af
præstegården samt efterfølgende genopførelse.
Udvalget besluttede at anbefale ansøgningen.

Domprovsten påtegner ansøgningen med
provstiudvalgets anbefaling.

5 RS fremsender status for Ribes kirkegårde i
forhold til provstiudvalget
Sag: Ribe kirkegårdes fremtidige status i
relation til menighedsråd og provstiudvalg
(318) - Sankt Katharine Sogn
PU skal træffe endelig beslutning om
forvaltningsstrukturen i medfør af Ribe Stifts
responsum i sagen.

RS fremsender status for Ribes kirkegårde i
forhold til provstiudvalget

PU anmoder RS om en udtalelse vedr. den
fremtidige forvaltning af Ribe kirkegårde

Som aftalt på møde den 13.12.2011 har sagen været
forelagt Ribe Stift.

Stiftets skrivelse af 17.2.2012 som provstiudvalget
tilslutter sig, fremsendes til kirkegårdsbestyrelsens
orientering.

Provstiudvalget henviser i øvrigt til brev af
13.11.2011, hvori meddeles accept af
kirkegårdsbestyrelsens ønske om separat invitation
til møder for den resterende valgperiode.

Såfremt menighedsrådene ønsker det, kan et
medlem af kirkegårdsbestyrelsen herefter deltage i
budgetsamråd og øvrige provstisamråd med
observatørstatus.
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Mødepunkt Beslutning

6 Ribe domsogn - Brev til PU vedr
kortlægning af behov for regnskab m.v.
Sag: Ansættelse af
regnskabsfører/personaleadministrator. (327)
Der er tilbagemelding fra 8 sogne.
Ingen udtrykker behov for bestand til regnskab.
5 sogne i større og mindre grad udtrykt
interesse for en hjælp til
personaleasministration.

Ribe domsogn - Brev til PU vedr  kortlægning
af behov for regnskab m.v.

Hunderup MR - tilbagemelding på forespørgsel
om fælles regnskabs- og
personaleadministration.

Hviding MR - tilbagemelding på forespørgsel
om fælles regnskabs- og
personaleadministration

Darum - tilbagemelding vedr.
"Regnskabsførelse og personaleadministration.
Kortlæggelse af behov".

Jernved MR. Kortlæggelse af behov.

V. Vedsted - svar vedr. regnskabsførelse og
personaleadministration.

Hunderup - tilbagemelding vedr. regnskabs- og
personalekonsulent.

Bramming - tilbagemelding vedr.
regnskabsførelse og personaleadministration

Landsforeningen af MR - info brev nr. 17 (især
2. afsnit vedr. etablering af
arbejdsgiverorganisation)

Menighedsrådene orienteres om høringens resultat.

P.t. ser provstiudvalget ikke grundlag for at oprette
en funktion på regnskabs-/personaleområdet.

Provstiudvalget vil, når konstituering efter
menighedsrådsvalget i november 2012 er på plads,
anmode Ribe Stift om en mødeaften, hvor stiftets
personale giver en orientering om den assistance,
der kan ydes på det personale mæssige område fra
stiftet.
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Mødepunkt Beslutning

7 Ansøgning fra Sankt Katharine (og Ribe
domsogns) menighedsråd om gennemførelse
af bygningsændringer på Ribe kirkegårde og
om tilladelse til visse dispositioner til
finansiering heraf.
Sag: Ændring af nuværende bygninger samt
nybygning ved Ribe kirkegårde (331) - Sankt
Katharine Sogn
Diverse kortbilag og tegninger omtalt som bilag
2 medbringes til mødet.

Ansøgning fra Sankt Katharine (og Ribe
domsogns) menighedsråd om gennemførelse af
bygningsændringer på Ribe kirkegårde og om
tilladelse til visse dispositioner til finansiering
heraf.
De i ansøgningen nævnte bilag journaliseres
enkeltvis. Bilag 5 er behandlet tidligere på PU-
møde den 13.12.2011.

Byggeri - Ribe kirkegårde

Projektbeskrivelse - ansøgningens bilag 1

Prisoverslag - ansøgningens bilag 3

Momsbehandling af byggegrunde byggeri af
mandskabsbygning, maskinhal mv. -
ansøgningens bilag 4

Vurderinger Gravsgade 50 og frasalg fra
kirkegården - ansøgningens bilag 6 og 7

Principiel tilladelse fra Esbjerg kommune -
ansøgningens bilag 8

Projektet fremsendes med anbefaling.

Finansieringsplanen kan godkendes, idet
provstiudvalget henstiller, at der sker et hurtigt
frasalg af grundstykket på den ny kirkegård til
delvis finansiering af etape 1, arbejderne på den
gamle kirkegård.

Arbejderne på den gamle kirkegård kan
igangsættes, når Ribe Stift's godkendelse
foreligger. Provstiudvalget er indstillet på at
godkende, at arbejderne finansieres via et lån, der
optages i stiftsmidlerne dog således at lånet hurtigst
muligt nedbringes med provenuet fra salget af
grundstykket på den ny kirkegård.

Arbejderne på den ny kirkegård, etape 2, kan
(ligeledes under forudsætning af stiftets
godkendelse) igangsættes, når Gravsgade 50 er
frigjort til salg, og provenuet herfra kan indgå dels i
restfinansieringen af etape 1 dels, i finansieringen
af etape 2.

8 Ansøgninger fra Jernved sogn i forbindelse
med præsteskifte/renovering af præstegård
Sag: 2013 - Budget/regnskab (341)

Ansøgninger fra Jernved sogn i forbindelse med
præsteskifte/renovering af præstegård
Der ansøges om i alt kr. 169.749,06 fordelt
således:
§6-midler kr. 36.378,05 til dækning af udgifter i
forbindelse med præsteskifte
stiftslån kr. 133.371,04 til dækning af
renovering af præstegården.

Efter forudgående sonderinger hos
menighedsrådets kasserer besluttede udvalget at
imødekomme ansøgningerne ved forlods af budget
for 2013 at bevilge kr. 150.000.

Skulle kirkekassen komme i likviditetsproblemer er
det ligeledes aftalt, at provstiudvalgskassen kan
stille et likviditetslån til rådighed med
tilbagebetaling i 2013.
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Mødepunkt Beslutning

9 Folkekirkens Institut for præsteuddannelse
fremsender: Praktikteams - endelig liste.
Sag: Præstepraktik 2012 (344)
Til forårets teams i vores område ansøges der
om dækning af udgifter til indkvartering af de
studerende.

Folkekirkens Institut for præsteuddannelse
fremsender: Praktikteams - endelig liste.

Brev vedr. praktikken i foråret 2012

Teaminddeling

Provstiudvalget bevilgede max. kr. 4.500 til
indkvartering af de studerende.

10 Arbejdsplan/gravstedstakster
Sag: Plan for arbejdet med a'jourføring af
gravstedstakster (350)
På mødet den 25.1.2012 blev aftalt at punktet
skulle på og behandles på mødet den 29.2.2012.

Punkt til PU møde:
Arbejdsplan/gravstedstakster

Provstiudvalget går ud fra, at principperne for
reguleringen af gravstedstaksterne i 2007 stadig er
gældende.

Udvalget forholder sig derfor afventende indtil
videre.
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Orientering

11 RS orienterer om bindende ligningssvar fra
Skat vedr. beskatning af gaver.
Sag: Div. fra (5) - Ribe Stift

RS oriterer om bindende ligningssvar fra Skat
vedr. beskatning af gaver.

Taget til efterretning.

12 SAMS fremsender kursustilbud
Sag: Div. til provstiet (18)

SAMS fremsender kursustilbud

SAMS fremsender indbydelse til forårsmøde og
generalforsamling 20.3.2012.

Landsforeningen af MR udsender opfordring til
stiftsråd og provstiudvalg om deltagelse i
valgkampagne

Taget til efterretning.

13 RS fremsender høring til provstierne
angående lørdagstakster
Sag: Kirkegårdsvedtægter (46)

RS fremsender høring til provstierne angående
lørdagstakster

PU besvarer RS vedr.: Høring af provstier -
lørdagstakster

Taget til efterretning.

14 Konstituering af præstegårdsudvalg Jernved
sogn
Sag: Valg 2008 (91)

Konstituering af præstegårdsudvalg Jernved
sogn

Taget til efterretning.
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Orientering

15 Spandet MR anmodning om godkendelse af
primo omposteringer.
Sag: 2011 - Budget/regnskab (223)

Spandet MR anmodning om godkendelse af
primo omposteringer.
Efter forespørgsel hos revisor godkendes
anmodningen, på vilkår at anbefaling fra
revisor følges.

Taget til efterretning.

16 RS meddeler afslag på ansøgning om
frigivelse af beløb fra arv efter Karen
Johanne Pedersen
Sag: Økonomi (236) - Darum Sogn

RS meddeler afslag på ansøgning om frigivelse
af beløb fra arv efter Karen Johanne Pedersen

Taget til efterretning.

17 Indbydelse til besøg af konsulentrunden -
forår 2012
Sag: Konsulentrunden 2011/12 - RS (304)

Indbydelse til besøg af konsulentrunden - forår
2012

Indbydelse til besøg af konsulentrunden
videresendt til MR. Frist for tilbagemelding 7.
marts.

Taget til efterretning.

18 RS meddeler principgodkendelse under
hensyntagen til oplistet forudsætning.
Sag: Museum i Søndre galleri i Ribe
Domkirke (320) - Ribe Domsogn

RS meddeler principgodkendelse under
hensyntagen til oplistet forudsætning.

Formand for Ribe Domsogns menighedsråd Tage
Rosenstand (medlem af provstiudvalget)
informerede om, at menighedsrådet på sit sidste
møde besluttede, at man ville dække en evt. manko
ved etableringen af museet. Dog har man stadig
ubesvarede fondsansøgninger.

Taget til efterretning.

19 Viggo Mogensen er ansat fra og med
1.2.2012
Sag: Vilslev MR meddeler ansættelse af ny
regnskabsfører (346) - Vilslev Sogn

Viggo Mogensen er ansat fra og med 1.2.2012

Taget til efterretning.
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Orientering

20 3 godkendte forpagtningskontrakter - delvist
scannet.
Sag: Forpagtningskontrakter (348) - Roager
Sogn

3 godkendte forpagtningskontrakter - delvist
scannet.
MR oplyser, at kontakterne er udfærdiget af
Videncentret for Landbrug.
Derfor godkendt af domprovsten og returneret
til MR den 9.2.2012.

Taget til efterretning.

21 Meddelse om sogneopdeling for fremtidige
syn.
Sag: Provstesyn (349)

Meddelse om sogneopdeling for fremtidige syn.

Meddelelse og tidsplan for provstesyn 2012

Taget til efterretning.

22 Eventuelt

Mødet slut kl. 18.00,

Domprovsten orienterede om materiale udsendt af
Landsforeningen vedr. valgforsøg.

Referat godkendes på møde den 28. marts 2012:

___________________________________
Jens Torkild Bak

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

___________________________________
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen
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