
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg

PU møde 19. marts 2015. Kl. 14.00
Mødested: Domprovstegården

Afbud fra Anne Lorenzen, Paula Andersen, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet 17. februar
2015

Ved mail af 19. februar meddelt
provstiudvalget, at referat ligger klar på
www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet på originalen.

2 Generel orientering Domprovsten orienterede om følgende:
1. Har været til møde med skolechefen Henrik
Schou, hvor provsten fra Skads provsti også deltog,
om konfirmationsforberedelsen i Esbjerg
kommune.Den gældende aftale, der sikrer 18 x 2
morgentimer videreføres. Samarbejdet med
skolerne overvejende god. Fremover vil man
mødes en gang årligt.
2. Reformationsjubilæet vil fylde mere og mere,
menighedsrådene varsles til budgetsamrådet.Det
skal desuden være et punkt til provstiudvalgsmøde
inden september, hvor der skal tales om strategi og
evt. rammebevilling. Domprovsten har også været
til møde med borgmester Johnny Søtrup vedr.
møde, der skal afholdes sammen med Ribe Stift
den 30. september 2015 kl. 10 - 15.
3. Præstesiden - præstekvoten ved Ribe Domkirke.
4. Den 10.4. vil der blive holdt rejsegilde på
Kannikegården.

3 Kvartalsrapporter 4. kvartal 2014
Sag: Kvartalsrapporter 2014 (548)

Rapport 4. kvartal 2014 - Vester Vedsted

Jernved - Kvartalsrapport 4. kvartal 2014

Godkendt.

4 Ansøgning om lån i Stiftsmidlerne
Sag: Kannikegården (557) - Ribe Domsogn

Ansøgning om lån i Stiftsmidlerne

Bevilget at der ydes Ribe Domsogns menighedsråd
det ønskede lånebeløb stort kr. 7.500.000 til
afvikling over 6 terminer. I overensstemmelse med
det forventede tidspunkt for arbejdets færdiggørelse
er første afdrag budgetsat til 1. halvår 2016.

Tage Rosenstand deltog ikke i sagens behandling.

5 Jernved Kirke - ny ansøgning vedr. projekt Der foreliggende projekt er etapeopdelt.
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pigbro og dræn
Sag: Jernved kirke - finansiering af pigbro og
pilerensningsanlæg (600) - Jernved Sogn

Ny ansøgning - 1. etape projekt pigbro og dræn
Jernved Kirke

Provstiudvalget fremsender sagen til
stiftsøvrigheden, idet udvalget kan anbefale, at
1.etape udføres, der finansieres af ligningsmidler,
udføres ummidelbart.

6 Udskiftning af blytaget på Hunderup kirkes
tårn
Sag: Hunderup kirkes tårn - blytag (618) -
Hunderup Sogn

Projekt vedr. udskiftning af blytaget på
Hunderup kirkes tårn

Arkitektens svar vedr. sikkerheds- og
(arbejds)miljøkoordinering.

RS sender kvittering til Hunderup MR

Projektet anbefales til gennemførelse og finansieres
via et lån i stiftsmidlerne i henhold til det vedtagne
budget 2015.

7 Samarbejdsaftaler for menighedsråd og Ribe
Kirkegårde
Sag: Samarbejdsaftaler mellem menighedsråd
og Ribe Kirkegårde (619) - Vester Vedsted
Sogn

Samarbejdsaftale for Vester Vedsted
Menighedsråd og Ribe Kirkegårde

Vedtægt for samarbejde - Hviding
menighedsråd

Videresendes med anbefaling ad tjenstlig vej til
offentliggørelse på Ribe Stifts hjemmeside.

8 Regnskab 2014 for provstiudvalgskassen
Sag: 2014 - Regnskab (622)

Endeligt afleveret regnskab 2014 for
provstiudvalgskassen
Regnskabet godkendes efter den elektroniske
aflevering.

På dagens møde blev regnskabet 2014 for PUK
kassen godkendt.

Stempel: Ribe Domprovstiudvalg, CVR-nr.
21276677, Regnskab 2014, Afleveret d. 20-03-
2015 10:27

9 Dagsorden for budgetsamrådet onsdag den
8. april 2015
Sag: 2016 - Budget (617)
Hvilke punkter ønsker provstiudvalget
behandlet/omtalt bortset fra udmeldinger af
rammer for drift og anlæg 2016.

Provstiudvalget drøftede renteprocentsatserne for
budget 2016.
Første udmelding af budget 2016, vil blive et lidt
stramt budget - status quo - plus/minus de
ændringer vi kender.
Punkter til mødet: Reformationsjubilæet,
kirkegårdskort.
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Principperne for rammeudmelding gennemgåes.
Tallene udleveres og gennemgåes på formødet i
Gredstedbro den 8. april fra kl. 17.00

Ribe Stift - lister til budget 2016

Ribe Stift -  Udskrivningsprocent og rentesatser
2016

KM meddeler - Pris- og lønfremskrivninger fra
2015 til 2016

Provsten erindrer præsterne om, at provstisamråd
også er for præster.
Der arbejdes videre på provstikontoret med
budgetlægning.

10 Oplysninger vedr. kirkens jorde
Sag: Provstiudvalgsmøde (621)

Oplysninger vedr. kirkens jorde
Provstiudvalget skal tage stilling til, om Ribe
Domprovsti skal deltage i undersøgelsen.

Provstisekretæren finder og sender de ønskede
oplysninger til Grøn Kirke om:
Hvilke menighedsråd har
forpagtningsaftaler/lejeaftaler
Med hvilket formål forpagtes/udlejes jorden (ved
landbrugsjord ønskes besvaret, om jorden dyrkes
konventionelt eller økologisk).
Hvilken dato udløber aftalen.
Hvor stort et areal er der tale om.
Hvad er den årlige leje.
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11 Opstart af ny lagerplads m.m på Ny
kirkegård
Sag: Ombygning af
mandskabsbygninger/frasalg af jord på den ny
kirkegård (485) - Sankt Katharine Sogn

Opstart af ny lagerplads m.m på Ny kirkegård

Taget til efterretning.

12 3. anmodning om frigivelse af
branderstatning
Sag: Kannikegården (557) - Ribe Domsogn

3. anmodning om frigivelse af branderstatning

RS meddeler frigivelse af indestående midler

Taget til efterretning.

13 RS sender ansøgning til KM om salg af
Kannikegården
Sag: Kannikegården (557) - Ribe Domsogn

RS sender ansøgning til KM om salg af
Kannikegården

Taget til efterretning.
Vi må gå ud fra, at KM foretager en selvstændig
vurdering.

14 Værdiansættelse af dagblade
Sag: Domprovsten (593) - Ribe Stift

Værdiansættelse af dagblade

Taget til efterretning.

15 Godkendt forpagtningskontrakt - Sankt
Katharine, Kalvslund, Obbekær
præsteembede.
Sag: Forpagtningskontrakt - Sankt Katharine,
Kalvslund, Obbekær præsteembede. (614) -
Obbekær Sogn

Godkendt forpagtningskontrakt - Sankt
Katharine, Kalvslund, Obbekær præsteembede.

Taget til efterretning.

16 Indbydelse til Konsulentrunden forår 2015
Sag: Konsulentrunde 2015 (616)
Videresendt til menighedsrådene den 25.
februar 2015.

Indbydelse til Konsulentrunden forår 2015

Ingen ønsker indkommet ved fristens udløb.
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17 Eventuelt

Mødet slut kl. 15.45

Præsternes betaling af medielicens blev drøftet.
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