
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg

PU møde 3. november 2015. Kl. 15.00
Mødested: Domprovstegården

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet 6. oktober
2015

Ved mail af 8. oktober 2015 meddelt
provstiudvalget, at referat ligger klar på
www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet.

2 Kannikegården. Projektgennemgang. Møde
med domsognets menighedsråd.
Sag: Kannikegården (557) - Ribe Domsogn

Projektgodkendelse. Møde med provstiudvalget

I forlængelse af den opdaterede oversigt over
Kannikegårdens økonomi (herunder den særlige
momsproblematik), som blev forelagt for
provstiudvalget den 8. oktober, blev selve projektet
gennemgået af menighedsrådsformand Tage
Rosenstand med udgangspunkt i dels
konkurrenceprogrammet 2013 dels det bearbejdede
og af menighedsrådet godkendte projektforslag af
28. februar 2014. Provstuiudvalget udtrykte
anerkendelse af såvel projektet som forløbet, der er
det endelige resultat af skiftende menighedsråds
mangeårige bestræbelser. På et enkelt punkt afviger
det realiserede projekt væsentligt fra det godkendte:
Det i tagetagen forudsatte areal til deponering af
møbler og fjernarkiv er reduceret væsentligt uden,
at behovet behovet er søgt løst andensteds i huset.
Provstiudvalget skal snarest muligt og senest
1.2.2016 til godkendelse have fremsendt et forslag
til hvorledes behovet tænkes dækket indenfor
projektets samlede økonomi.

3 Istandsættelse af Sankt Katharine
præstegård i medfør af rapport af oktober
måned 2015  fra Dansk Bygningsanalyse
A/S. Finansiering af istandsættelse samt
følgeudgifter
Sag: § 6 Ansøgning fra Sankt Katharine MR
til dækning af faktura vedr. undersøgelse for
skimmelsvamp Bispegade 6, 6760 Ribe (654) -
Sankt Katharine Sogn
3.a Ansøgning fra Sankt Katharine
Menighedsråd om § 6 midler til dækning af
udgift på kr. 41.640,94  vedr. undersøgelsen for
skimelsvamp i Sankt Katharines præstegård.
Der er ikke budgetteret med denne uforudselige
udgift.Rapporten kan ses under
orienteringssager punkt 14.

Ansøgning og faktura på kr. 41.640,94 fra
Dansk Bygningsanalyse A/S

Provstiudvalget besluttede at afholde de indledende
projektudgifterne (ex. til Dansk Bygningsanalyse)
samt de ekstraordinære udgifter i forbindelse med
genhusning af præsten via  § 6 midlerne.
Selve istandsættelsen skal lånefinansieres.
Menighedsrådet har fundet en erstatningsbolig til
præsten. Lejekontrakten er den 3.11. underskrevet
af domprovsten..
Domprovsten deltager sammen med stiftets
bygningskonsulent den 13.11. i et
projektforberedend møde med
præstegårdsudvalget, arkitekt Jørgen Overby m.fl.
Simon Stubkjær deltog ikke i punktet.
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4 Reformationsjubilæet 2017

Anvendelse - og vilkår for anvendelse - af det
beløb, der er afsat på budget 2016 til
forberedelse af jubilæet.

I forbindelse med reformationsjubilæet 2017 bliver
der afholdt et folkemøde i Ribe i september/oktober
2017.
Muligheden for at arrangerer sig med en
professionel kordinator undersøges.
Domprovsten bemyndiges til at finde et lægt
medlem mere til provstiets reformationsudvalg.

5 Godkendelse af udgift til inventarindkøb til
provstikontorerne i Kannikegården.

Nyt indretningsforslag af provstens kontor samt
priskalkulationen (som fra leverandørens side
er pålagt fortrolighed) fremsendes særskilt pr.
mail.

Godkendt.

6 Vejrup - Kirkesyn
Sag: Synsforretninger 2015 (633)

Vejrup - Kirkesyn

Godkendt på vilkår af budgetmæssig dækning.

7 Vester Vedsted - kirkesyn
Sag: Synsforretninger 2015 (633)

Vester Vedsted - kirkesyn

Godkendt på vilkår af budgetmæssig dækning med
bemærkning om, at alt udover vedligehold skal
godkendes af de kirkelige myndigheder.

8 Vester Vedsted - Præstegårdssyn
Sag: Synsforretninger 2015 (633)

Vester Vedsted - Præstegårdssyn

Godkendt på vilkår af budgetmæssig dækning.

9 Darum - kirke og kirkegårdssyn
Sag: Synsforretninger 2015 (633)

Darum - kirke og kirkegårdssyn

Godkendt på vilkår af budgetmæssig dækning.

10 Kvartalsrapporter 3. kvartal fra 4 sogne.
Sag: Kvartalsrapporter 2015  fra MR (562)
Kvartalsrapporter 3. kvartal fra Hunderup,
Vester Vedsted og Spandet.

3. kvartal fra Hunderup, Vester Vedsted,
Spandet

Vilslev sogn - 3. kvartal

Godkendt.
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11 Gørding Kirke - projekt fra arkitekt Hans
Lund vedr. rådskade i kirketårnet.
Sag: Gørding Kirke. Rådskade i tømmer i
tårnet. (655) - Gørding Sogn

Ansøgning om udbedring af skaden.

Projektet sendes til Stiftsøvrigheden med
anbefaling, idet provstiudvalget indtil videre
skønner at ugifterne kan afholdes indenfor
menighedsrådets budget.

12 GIAS information vedr. pristalsregulering
Sag: Gravstedstakster / GIAS (400)
Info fra Kas - GiasCenteret
Pristalsregulering af takster på gravstedsaftaler.

Taksterne på vedligeholdelse af gravsteder er
pr. 1. oktober 2015 pristalsreguleret med 0,5%.
Provstiet vurderer herefter inden 1. december
2015 om der skal ske yderligere regulering.

GIAS information vedr. pristalsregulering

Provstiudvalget godkendte, at taksterne på
vedligeholdelse af gravsteder pristalreguleres med
0,5% og der ikke skal ske yderligere regulering.

13 Revisionens bemærkninger til
Meninghedsrådenes regnskaber for 2014.
Sag: 2014 - Regnskab (622)
Revisoren har udarbejddet en kort oversigt over
samtlige bemærkninger.

Oversigt over revisionens bemærkninger til MR
regnskaber for 2014

Provstiudvalget godkendte revisors bemærkninger
til årsregnskaberne 2014, idet domprovsten
bemyndigedes til at udfærdige godkendelserne af
de enkelte regnskaber specifikt i forhold til revisors
bemærkning.

14 Budget 2016 med stempel - Ribe Domprovsti
Sag: Provstiudvalgskassen (604)

Budget 2016 med stempel - Ribe Domprovsti

Godkendt.

Ribe Domprovstiudvalg, CVR-nr. 21276677,
Budget 2016, Endelig budget afleveret d. 07-10-
2015 12:09

15 Forpagtningskontrakt med Claus Nissen
forlænges 2 år.
Sag: Forpagtningskontrakt - Hjortlund (650) -
Hjortlund Sogn
Begrundelsen for at forlænge
forpagtningsaftalen i 2 år uden offentlig udbud
er, at der er en igangværende sag vedr.
forpagters adgang til vand og el fra de
forpagtede arealer.

Forpagtningskontrakt med Claus Nissen

Forpagtningskontrakt, tillæg og forlængelse
med Claus Nissen

Godkendt.
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16 Notat nr. 2 fra Hans Lund - Udbedring og
reparation af kirkegårdsdiget mod syd på
kirkegården.
Sag: Darum Kirkegårdsdige (649) - Darum
Sogn
Darum menighedsråd anmoder om, at den
forstående reparation og udbedring af
kirkegårdsdiget mod syd på Darum kirkegård,
videresendes til godkendelse af ”De kirkelige
Myndigheder”
Menighedsrådet forventer at kunne klare noget
af udgiften selv, resten forventes finansieret via
et likviditetslån.

Notat nr. 2 fra Hans Lund - Udbedring og
reparation af kirkegårdsdiget mod syd på
kirkegården.

Projektet sendes til stiftsøvrigheden med
anbefaling.
Det er provstiudvalgets opfattelse, at arbejdet under
forudsætning af stiftsøvrighedens godkendelse bør
udføres snarest muligt.
Provstiudvalget er derfor indstillet på at finansiere
den del af iúdgiften som menighedsrådet ikke kan
afholde indenfor sit budget via et likviditetslån i § 6
midlerne.

17 Generel orientering Vester Vedsted præstegård - Der har været afholdt
møde i Vester Vedsted præstegård den 28.10.15,
hvor hidtidigt forløb i sagen belv gennemgået.

Mandø kirke - Der er kommet en godkendelse på,
at orglet må udskiftes.

18 Fastsættelse af mødedatoer i 2016

NB. HUSK VENLIGST KALENDER.

Kommende møder i provstiudvalget:
12.01.2016 Provstiudvalgsmøde kl. 14.00
10.02.2016 Provstiudvalgsmøde kl. 14.00
15.03.2016 Provstiudvalgsmøde kl. 14.00
06.04.2016 Formøde og budgetsamråd kl. 17.00 og
19.00
19.04.2016 Provstiudvalgsmøde kl. 14.00
18.05.2016 Provstiudvalgsmøde kl. 14.00
14.06.2016 Provstiudvalgsmøde kl. 14.00
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19 Rapport fra Dansk Bygningsanalyse
Sag: Skimmelsvamp i præstegården,
Bispegade 6, 6760 Ribe (652) - Sankt
Katharine Sogn

Rapport fra Dansk Bygningsanalyse

Spørgsmålet om erstatningsboligen og præstens
boligbidrag til denne

2. rapport fra Dansk Bygningsanalyse-
konfirmandstuen

Taget til efterretning.

20 Ribe Stift har henlagt sagen vedr.
udskiftning af vinduer i Bispegade 6, da der
nu er konstanteret skimmelsvamp.
Sag: Udskiftning af vinduer i Bispegade 6
(508) - Sankt Katharine Sogn

Ribe Stift har henlagt sagen

Sankt Katharine pastorat. Præsteboligen
Bispegade 6. Udskiftning af vinduer.

Taget til efterretning.

21 Bramming kirkegårde sender info vedr. ny
belægning, de skal afprøve.
Sag: ERFA møde for kirkegårdenes personale
(513)

Lidt info fra Bramming vedr. belægning

Taget til efterretning.

22 Ribe Stift sender begrundelse til Roager
Menighedsråd vedr. afslag om
konsulentrundebesøg
Sag: Konsulentrunde 2015 (616)

Roager - anmodning om konsulentrundebesøg

Taget til efterretning.

23 Brev til kirkegårdsbestyrelsen med
anmodning om bemærkninger til
udviklingsplanen.
Sag: Udviklingsplan for Ny Kirkegård,
Tangevej, Ribe (635)

Brev til kirkegårdsbestyrelsen vedr.

Taget til efterretning.
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udviklingsplanen

24 Eventuelt

Næste PU møde og julefrokost 8. december kl.
16.00

Mødet slut kl. 17.30
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Underskrifter vedr. møde d. 03-11-2015

Jens Torkild Bak Anne Margrethe Lorenzen

Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Nora Lillian Olesen

Paula Andersen Pia Sørensen Skov

Simon Talbo Linneberg Stubkjær Tage Rosenstand
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