
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg

PU møde 26. august 2015. Kl. 14.00
Mødested: Domprovstegården

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet 16. juni
2015

Ved mail af 18. juni 2015 meddelt
provstiudvalget, at referat ligger klar på
provsti.dk

Godkendt og underskrevet.

2 Generel orientering samt fælles drøftelse
vedr. budget 2016
Sag: 2016 - Budget (617)

Landskirkeskat og udligningstilskud 2016

Skema med sognenes frie midler og
kassebeholdning blev udleveret og drøftet.
Menighedsrådenes særlige ønsker til budget 2016
blev gennemgået og penge fordelt.

3 Vejrup sogn - kvartalsrapport 1. kvt.
Sag: Kvartalsrapporter 2015  fra MR (562)

Vejrup sogn - kvartalsrapport 1. kvt.

Godkendt.

4 Vester Nykirke sogn - kvartalsrapport 1. kvt.
Sag: Kvartalsrapporter 2015  fra MR (562)

Vester Nykirke sogn - kvartalsrapport 1. kvt.

Godkendt.

5 2. Kvartalsrapport 2015 - Ribe Domprovsti
Sag: Provstiudvalgskassen (604)
Tallene er ikke retvisende, da der endnu ikke er
opkrævet bindende stiftsbidrg i 2015 svarende
til 2 x 46.610,- i alt kr. 93.220,-
Opkrævningerne for 1. og 2. kvartal forfalder i
begyndelsen af juli, 3. kvartal i september og 4.
kvartal i december.

2. Kvartalsrapport 2015 - Ribe Domprovsti

Godkendt.

6 Mandø menighedsråd ansøger om
udskiftning af det eksisterende orgel til et
mere tidsvarende orgel.
Sag: Mandø kirke (632) - Mandø Sogn

Godkendt.
Provstiudvalget anbefaler, at der ansøges om
frigivelse af indestående midler.
Sagen sendes til Ribe Stift med anbefaling.
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Ansøgning om nyt brugt orgel til Mandø kirke.

Nyt brugt orgel til Mandø kirke.

Beskrivelse af kapelorgel fra Tønder.

7 Gørding - kirkesyn 24.3.15
Sag: Synsforretninger 2015 (633)

Gørding - kirkesyn 24.3.15

Godkendt på vilkår af budgetmæssig dækning.
Det bemærkes, at man skal være opmærksom på
særlige krav fra Nationalmuseet til fugerne i
kirkens gulv.

8 Gørding - præstegårdssyn 24.3.15
Sag: Synsforretninger 2015 (633)

Gørding - præstegårdssyn 24.3.15

Godkendt på vilkår af budgetmæssig dækning.

9 Bramming - syn kirker, kirkegård og
præstegård
Sag: Synsforretninger 2015 (633)

Bramming - syn kirker, kirkegård og
præstegård

Godkendt på vilkår af budgetmæssig dækning.

Sankt Knud: Menighedsrådet skal være
opmærksom på, at arbejdet under punkt 2 kan
kræve sagkyndig bistand og godkendelse fra
Stiftsøvrigheden.

10 Sognehuset i Gredstedbro - syn 2015
Sag: Synsforretninger 2015 (633)

Sognehuset i Gredstedbro - syn 2015

Godkendt på vilkår af budgetmæssig dækning.

11 Roager - kirke- og præstegårdssyn 2015
Sag: Synsforretninger 2015 (633)

Roager - kirke- og præstegårdssyn 2015

Godkendt på vilkår af budgetmæssig dækning.
Det anbefales menighedsrådet at rette henvendelse
til Hviding menighedsråd vedr. erfaring med
lysbom i korbue og kravene til godkendelse.

Renovering af præstegård i nærmeste fremtid.

12 Vester Nykirke - kirkesyn 2.6.2015
Sag: Synsforretninger 2015 (633)

Vester Nykirke - kirkesyn 2.6.2015

Godkendt på vilkår af budgetmæssig dækning.
Dog bedes menighedsrådet gøre nærmere rede for
arbejdet med kalkning af kirkens sydvæg.

13 Ansøgning fra Skt. Katharine sogns MR om Provstiudvalget har sympati for forslaget, men ser
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godkendelse af skitseprojekt for nye
sognelokaler
Sag: Nye sognelokaler ved Sankt Katharine
kirke (644) - Sankt Katharine Sogn

Ansøgning fra Skt. Katharine sogns MR om
godkendelse af skitseprojekt for nye
sognelokaler
Skitseforslag fra E+N Arkitektur - februar 2015
er ikke scannet p.g.a. størrelsen

ingen mulighed for at finansiere projektet via
ligningsmidler inden for en overskuelig fremtid.
projektet vil derfor i udgangspunktet være
afhængig af fondsmidler.
Projektet kan med det forbehold anbefales overfor
Stiftsøvrigheden.

14 Reformationsudvalget

Valg at yderligere et lægt medlem til provstiets
reformationsudvalg (der pt. består af Karsten
Eskildsen og Signe von Oettingen).

Lena Randrup og Niels Peter Regel blev foreslået.

15 Beslutning om indstilling til budgetsamrådet.

Samarbejde i henhold til økonomilovens § 5
stk. 6 mellem menighedsrådene. Beslutning om
indstilling til budgetsamrådet 2015 om
reservation af midler dels til fælles indkøb af
digitale kirkegårdskort dels til
reformationsfejringen 2017. Bilag fremsendes
særskilt.

Fælles arrangements kalender.

Kr. 75.000 blev bevilget til Reformationsjubilæet.
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16 RS sender til kirkeministeriet - Ændring af
vedtægt for kirkegårdsbestyrelse - Ribe
Kirkegårde
Sag: Kirkegårdsbestyrelsen for Ribe
kirkegårde (406)

RS sender til kirkeministeriet - Ændring af
vedtægt for kirkegårdsbestyrelse - Ribe
Kirkegårde

Taget til efterretning.

17 Arbejdets stade og gang vedr. vinduer i
Mandø kirke
Sag: Udskiftning af varmeanlæg, vinduer,
gavllem m.m. (437) - Mandø Sogn

Arbejdets stade og gang vedr. vinduer i Mandø
kirke

Afgørelse - vinduer - Mandø Kirke

Taget til efterretning.

18 RS skriver vedr. byggeri på Ribe Gl.
Kirkegård
Sag: Ombygning af
mandskabsbygninger/frasalg af jord på den ny
kirkegård (485) - Sankt Katharine Sogn

RS skriver vedr. byggeri på Ribe Gl. Kirkegård

Taget til efterretning.

19 Nationalmuseets besigtigelsesrapport jvf.
Kalvslund menighedsråds henvendelse af 9.
juni 2015
Sag: Kalvslund kirke. Diverse (545) -
Kalvslund Sogn
Domprovsten har aftalt et møde den 3.9. med
menighedsrådsformand Lauritz Lauritzen vedr.
Nationalmuseets rapport.
Lauritz Lauritzen har den 31.7.15 oplyst, at
kalkning af kirken er sat i bero.

Diverse korrespondance jvf. menighedsrådets
henvendelse af 9. juni 2015

Nationalmuseets besigtigelsesrapport

Taget til efterretning.

20 Information om modulet "Økonomi og
Styring" på Akademiuddannelsen
Sag: Provstisekretær -  Inger Birk Varberg
(550)

Taget til efterretning.
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Information om modulet "Økonomi og Styring"
på Akademiuddannelsen

21 KM svar vedr. salg af Kannikegården efter
opførelsen
Sag: Kannikegården (557) - Ribe Domsogn

KM svar vedr. salg af Kannikegården efter
opførelsen

Taget til efterretning.

22 Sådan passer du godt på økonomien og jeres
bygninger
Sag: Nyhedsbreve m.m. fra Brandsoft/EG
(580)

Sådan passer du godt på økonomien og jeres
bygninger

Taget til efterretning.

23 Inspirationsmøde 3. november 2015
Sag: Indbydelse til møder og temadage (581)

Inspirationsmøde 3. november 2015

Taget til efterretning.

24 Domprovstens orientering til Ribe Stift vedr.
oplægning af nyt strå tag med mere
Sag: Vester Vedsted præstegård (626) - Vester
Vedsted Sogn

Domprovstens orientering til Ribe Stift vedr.
oplægning af nyt strå tag med mere

Taget til efterretning.

25 Udtalelse fra Mette Fauerskov vedr.
udviklingsplan
Sag: Udviklingsplan for Ny Kirkegård,
Tangevej, Ribe (635)
Videresendt til kirkegårdsbestyrelsen med
anmodning om en tilbagemelding vedr. Mette
Fauerskovs bemærkninger.

Udtalelse fra Mette Fauerskov vedr.
udviklingsplan

Taget til efterretning.

26 Stiftsøvrighedens udtalelse om forbedring af
toiletforholdene ved Sankt Katharine Kirke.

Taget til efterretning.
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Sag: Toiletfaciliteter - Sankt Katharine (636) -
Sankt Katharine Sogn

RS sender responsen vedr. velfærdsfaciliteter -
Sankt Katharine Kirke

Ribe Stift har indhentet udtalelser fra kgl.
bygningsinspektør, Nationalmuseet og Mette
Fauerskov

27 Generelt om indvendig kalkning af kirken
fra arkitekt Hans Lund
Sag: Kalkning (640)

Generelt om indvendig kalkning af kirken fra
arkitekt Hans Lund

Taget til efterretning.
Sendes ud til menighedsrådene.

28 Ribe Stift - Udlån saldoliste pr. 15.6.15 for
hele stiftet
Sag: 2015 - Regnskab (641)

Ribe Stift - Udlån saldoliste pr. 15.6.15 for hele
stiftet

Taget til efterretning.

29 Udskiftning af yderdør til våbenhus i
Hjortlund kirke
Sag: Hjortlund kirke - udskiftning af yderdør
til våbenhus (642) - Hjortlund Sogn
Arkitektegninger på døren, skal sendes til
godkendelse ved Ribe Stift.
Hoveddøren kan ikke dækkes af Elias
Bertelsens legat.

Ansøgning ny belægning og dør

Tegning og billeder fra arkitekt på ny
våbenhusdør

Taget til efterretning.
Sendes til Ribe Stift til godkendelse.

30 Anmodning om rådgivning vedr.
kirkegårdens nordlige afgrænsning
Sag: Seem kirkegård. Anmodning om
rådgivning vedr. kirkegårdens nordlige
afgrænsning (645) - Seem Sogn

Anmodning om rådgivning vedr. kirkegårdens
nordlige afgrænsning

Taget til efterretning.
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31 Eventuelt Mødet slut kl. 16.30
Næste møde 6. oktober kl. 15.00
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Underskrifter vedr. møde d. 26-08-2015

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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