
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg

PU møde 17. februar 2015. Kl. 14.00
Mødested: Domprovstegården

Afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet 13. januar
2015

Ved mail af 15. januar meddelt provstiudvalget,
at referat ligger klar på www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet på originalen.

2 ERFA møde om kirkegårdsdriften.
Sag: ERFA møde for kirkegårdenes personale
(513)
Provstiudvalget skal træffe beslutning dels
vedr. et evt. fælles udbud af
administrationssystemet for kirkegårdene i
provstiet, dels vedr. en overordnet plan for
kirkegårdene/ kirkegårdskulturen/ udvalgte
elementer på provstiets kirkegårde
(fokusområder), subsidiært tilbud om en årligt
tilbagevendende konsulentrunde med
kirkegårdskonsulenten.

Opfølgning på ERFA møde om
kirkegårdsdriften i Ribe Domprovsti for
kirkegårdenes personale.

IBV undersøger, hvad de enkelte kirkegårde har, og
hvad de bruger af systemer i dag. Samtidig
indhentes der oplysning om, hvad kirkegårdene har
af kort. I stedet for en overordnet plan foreslås en
årligt tilbagevendende konsulentrunde med
deltagelse af Mette Fauerskov til et antal
kirkegårde (evt. således, at man når alle kirkegårde
igennem i løbet af en 4 års periode).
PU tager emnet op på budgetsamrådet i april.

3 Ny kostprisberegning vedr. udlån af Sct.
Ansgar kirke
Sag: Udlån af Sct. Ansgar kirke til Bramming
frimenighed (605) - Bramming Sogn
Der bør indgå en forholdsmæssig andel af
udgifterne til vedligehold/ nyanskaffelser/
anlægsarbejder vedr. kirkebygningen, men
hvordan skal den beregnes ? Kassereren
oplyser, at der ikke har været sådanne udgifter
de seneste 3 år.
(bortset fra orglet til kr. 3.069.684)

Ny kostprisberegning vedr. udlån af Sct.
Ansgar kirke
Bente Eriksen har lavet en kostprisberegning
vedr. Bramming Frimenigheds brug af Sct.
Ansgar Kirke til begravelser/bisættelser.

Der blev lavet en udregning på en forholsdmæssig
andel af udgifterne til bygningsvedligehold
herunder nyanskaffelser på kr. 453,66 (med
udgangspunkt i en afskrivning på det nye orgel
over 50 år). Beløbet tillægges kostberegningen på
kr. 2.574,26 - så prisen bliver ialt kr. 3.027,92

4 Bramming MR ansøger om § 6 midler til
regnvandsproblemer og fældning af træer
Sag: § 6 Ansøgning fra Bramming MR til
vandproblemer og fældning af træer. (612) -
Bramming Sogn

PU er af den opfattelse, at de i ansøgningen anførte
formål  ikke hører ind under begrebet uforudsete
udgifter.
Svar sendes til Bramming MR.- Ny formand ?
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Udvalget bedes særligt vurdere om
træfældningen kan betragtes som en uforudset
udgift.

Ansøgning om § 6 midler til
regnvandsproblemer og fældning af træer

5 Invitation til Informationsmøde om
byggesager 3. marts 2015 - kl.17.30-20.30 i
Helle Hallen
Sag: Div. fra Ribe stift (416)

Ribe Stift inviterer til Informationsmøde om
byggesager

Man tilmelder selv senest 20. februar til Ribe Stift.

6 Ændring af dato for 2. del af rundtur

2. del af rundtur fastsat til 15.5.2015 ønskes
flyttet.
Forslag til ny dato: tirsdag 9. juni 2015

PU møde den 26. maj 2015 flyttes til Mandø. IBV
ringer til Ellen og aftaler nærmere.
2. del af rundtur flyttes til 16. juni 2015 - plan
følger senere.
Næste PU møde 17. marts flyttes til 18. marts kl.
14.00

Referat,17-02-2015 Side: 2



Orientering

7 Orientering af provstiudvalget om
nedsættelse af et takstudvalg
Sag: Div. fra Ribe stift (416)

Orientering af provstiudvalget om nedsættelse
af et takstudvalg

Taget til efterretning.

8 Kan provstisekretærer føre regnskab for
egne kasser
Sag: Div. fra Ribe stift (416)

Provstisekretær som regnskabsfører

Taget til efterretning.

9 Betaling i forbindelse med bisættelser og
begravelser
Sag: Div. fra Ribe stift (416)

Undersøgelse: Betaling i forbindelse med
bisættelser og begravelser

Valg af begravelsesmåde, sted og afholdelse af
udgifterne særligt med fokus på ubemidlede.
Stiftet præciserer reglerne for valg af
begravelsesmåde, sted og afholdelse, særligt
med fokus på ubemidlede.

Taget til efterretning.

10 Referat fra Hans Lund vedr. drøftelse og
aftale om den videre gang i sagen om
udskiftning af vinduerne og nyt varmeanlæg
i Mandø Kirke.
Sag: Udskiftning af varmeanlæg, vinduer,
gavllem m.m. (437) - Mandø Sogn

Referat fra Hans Lund - Mandø Kirke

Taget til efterretning.

11 Byggeregnskab på nyt varmeanlæg, Hviding
Sag: Udskiftning af varmeanlæg (511) -
Hviding Sogn

Byggeregnskab på nyt varmeanlæg, Hviding

byggeregnskab - kontooversigten

Taget til efterretning.

12 Offentliggørelse af regnskab i en ny version
af dataarkivet.
Sag: Dataarkivet (608)

Taget til efterretning.
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Sag: Dataarkivet (608)

En ny version af dataarkivet vedr.
offentliggørelse af regnskab, vejledning

Frigivelse af PU regnskab 2013 til
offentliggørelse

13 Vejrup MR vedr. messefald
Sag: Vejrup kirke messefald (609) - Vejrup
Sogn

RS brev til Vejrup MR vedr. messefald

Gudstjenste statistik søndag 1.2.2015

Taget til efterretning.

Et ekstra punkt kom på ved mødets begyndelse: Tilbud på kr. 7.500,-  fra Lohse papir & kontor på et
hæve/sænke skrivebord til Jens Torkild Bak, da domprovsten har problemer med nakke/skulder
smerter.Udgiften blev bevilget.

Mødet slut kl. 16.15

Næste møde onsdag 18. marts kl. 14.00
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