
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 13. december 2011. Kl. Kl. 15.30
Mødested: Domprovstegården

Der var afbud fra Pia Skov.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 9.
november 2011.

Ved mail af 16.11.2011 meddelt PU, at referatet
ligger klar på www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet.

Underskrives af Pia Skov på næste møde onsdag
den 25. januar 2012.

2 Behandling af kvartalsrapporter. Vedhæftet
Nyhed fra KM af 14.4.2011
Sag: Div. fra (7) - Kirkeministeriet

Behandling af kvartalsrapporter. Vedhæftet
Nyhed fra KM af 14.4.2011

Udsættes til næste møde idet behandling af
kvartalsrapporter ønskes drøftet med revisor.

3 Middelfart PU opfordrer til protest mod
flytning af morgenandagt ved DR
Sag: Div. til provstiet (18)

Middelfart PU opfordrer til protest mod
flytning af morgenandagt ved DR

Provstiudvalget besluttede intet at foretage sig.

4 MR - Budget 2012 - endeligt
Sag: 2012 - Budget/regnskab (277)
Menighedsrådene har fordelt de udmeldte
drifts- og anlægsrammer.

MR - Budget 2012 - endeligt

Efter modtagelse af endelig budget for 2012
meddeles godkendelse af de indrapporterede
anlægs- og driftsrammer.

For så vidt angår kirkekasser, hvori indgår en
tidligere selvstændig præstegårdskasse eller
kirkegårdskasse, gøres opmærksom på, at de i note
4 (kirkegård) og note 5 (præstebolig) budgetterede
beløb er "låst", og således ikke kan indgå i en
eventuel ombudgettering mellem driftskontiene.
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5 Rapport fra DBA vedr. Præstegården,
Feilbergvej 15, 6740 Bramming
Sag: Skimmelsvamp i præstegården,
Feilbergvej 15, Darum (302) - Darum Sogn
Det besluttes, om der ud over domprovsten
deltager medlemmer fra provstiudvalget til
mødet den 17.1.2011.

Rapport fra DBA vedr. Præstegården,
Feilbergvej 15, 6740 Bramming

RS meddeler, at der er iværksat vurdering af
den midlertidige præstebolig.

RS inviterer til møde om Darum Præstegård

Det hidtidige forløb i skimmelsagen blev
debatteret.

Til mødet den 17.1.2012 deltager:
Anne Lorenzen, Nora Olesen, Tage Rosenstand,
Jens Torkild Bak samt provstisekretæren.
Pia Skov har pr. telefon meddelt, at hun også
deltager i mødet.

6 Opfølgning på mødet den 15.11.2011 for
gravere, medhjælpere og kirekgårdsledere
Sag: Møder med gravere, medhjælpere og
kirkegårdsledere (308)
Deltagelse i arrangement i Grene provsti med
graver Kim Schmidt, Agerbæk kirke.

Opfølgning på mødet den 15.11.2011 for
gravere, medhjælpere og kirekgårdsledere

Til mødet den 15.12. i Grene provsti deltager Jens
Torkild Bak og provstisekretæren.

Domprovsten vurderer efter mødet, om
provstiudvalget for Ribe Domprovsti skal afholde
et lignende møde for menighedsrådene, idet
graverne er informeret.

7 Forvaltningen af Ribe Kirkegårde med
særligt henblik på samspillet med
provstiudvalget (3)
Sag: Ribe kirkegårdes fremtidige status i
relation til menighedsråd og provstiudvalg
(318) - Sankt Katharine Sogn

Forvaltningen af Ribe Kirkegårde med særligt
henblik på samspillet med provstiudvalget (3)

Kirkegårdsbestyrelsens for Ribe kirkegårde
tilbagemelder på provstiets skrivelse af
13.11.2011.

Sagen forelægges Ribe Stift med henblik på en
bedømmelse af regelgrundlaget.
Når svar er modtaget fra stiftet, forelægges det for
udvalget til drøftelse.

8 Der ansøges om kr. 19.800 til dækning af
kørsel i sidste halvår 2011.
Sag: §6 ansøgning foranlediget af udgifter til
buskørsel med konfirmander efter
pastoratsændringen (324) - Jernved Sogn

Der ansøges om kr. 19.800 til dækning af kørsel
i sidste halvår 2011.

Godkendt.
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9 Materiale fra Landbrugskonsulenter
v/Videncentret for Landbrug - efter aftale
med Anne Lorenzen punkt til december
mødet.
Sag: Moms på forpagtningsaftaler (326)

Materiale fra Landbrugskonsulenter
v/Videncentret for Landbrug - efter aftale med
Anne Lorenzen punkt til december mødet.

Det besluttedes, at nye forpagtningskontrakter skal
tillægges moms.

10 Ribe kirkegårde fremsender anmodning om
provstiudvalgets stillingtagen til nærmere
beskrevet projekt.
Sag: Ændring af nuværende bygninger samt
nybygning ved Ribe kirkegårde (331) - Sankt
Katharine Sogn

Ribe kirkegårde fremsender anmodning om
provstiudvalgets stillingtagen til nærmere
beskrevet projekt.

For så vidt som udgiften til de ønskede
bygningsændringer  ifølge den fremlagte
finansieringsplan er tilnærmelsesvis udgiftsneutral,
har provstiudvalget ingen bemærkninger til
projektet.
Dog forudsætter finansieringsplanen
menighedsrådenes godkendelse. Menighedsrådene
skal herunder aktivt tage stilling til anvendelse af
provenu ved frasalg af areal på den nye kirkegård
samt salg af Gravsgade 50.

For så vidt angår selve projektgodkendelsen
henledes opmærksomheden på, at kompetencen
ligger hos Ribe Stift, da der er tale om ændringer af
bygninger, der ligger inde på kirkegården,

11 Der ansøges om kr. 65.032 til dækning af
advokatudgift i forbindelse med afslutning af
varmesagen
Sag: §6-ansøgning - advokatudgift til
afslutning af varmesagen (332) - Sankt
Katharine Sogn

Der ansøges om kr. 65.032 til dækning af
advokatudgift i forbindelse med afslutning af
varmesagen

Godkendt.

12 Der ansøges om kr. 205.909,98 - til dækning
af merudgifter dokumenteret ved lønsedler.
Sag: §6-ansøgning - merudgifter til
gravermedhjælp og organistvikar i forbindelse
med ansattes sygdom og dødsfald (333) -
Roager Sogn

Der ansøges om kr. 205.909,98 - til dækning af
merudgifter dokumenteret ved lønsedler.

På grund af stort forbrug af §6-midler i 2011 har
provstiudvalget besluttet, at der bevilges kr.
140.000.

Provstiudvalget har ved udmåling af
beløbsstørrelsen indtænkt, at der ifølge udvalgets
skøn vil være et budgetoverskud på løn i 2012.
Skulle det ved budgetlægning for 2013 vise sig, at
dette ikke er korrekt, bedes kirkekassen oplyse
dette, hvorefter udvalget vil være indstillet på
forlods at afsætte midler til styrkelse af
kassebeholdningen.
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13 Betænkning 1527, "Provstestillingen og
provstiets funktion"
Sag: Betænkning 1527, "Provstestillingen og
provstiets funktion" (335)

Betænkning 1527, "Provstestillingen og
provstiets funktion"

Udsættes til næste møde.

Anne Lorenzen og Nora Olesen vil sammen med
domprovsten gennemgå betænkningen.

14 Fordeling af forpagtningsafgifter i
flersognspastorater - foranlediget af
spørgsmål fra Anne Lorenzen.

Indtil anden afklaring foreligger fra Ribe Stift,
fastholdes det pr. 17.5.2010 udmeldte.

15 Fastsættelse af møder og samråd i 2012 Næste møde er onsdag den 25. januar 2012 kl.
15.00 i Domprovstegården.

Fastsættelse af øvrige møder og samråd tages op
igen på næste møde.
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16 DO-IT. Projekt udviklet i et samarbejde
mellem KM, Statens Center for
Kompetenceudvikling og AMU-Fyn.
Sag: Div. til provstiet (18)

DO-IT. Projekt udviklet i et samarbejde mellem
KM, Statens Center for Kompetenceudvikling
og AMU-Fyn.
Sendt til alle MR den 23.11.2011.

Taget til efterretning.

17 Hunderup menighedsråd meddeler
ansættelse af Viggo Mogensen som
regnskabsfører.
Sag: Økonomi (33) - Hunderup Sogn

Hunderup menighedsråd meddeler ansættelse af
Viggo Mogensen som regnskabsfører.

Taget til efterretning.

18 Konstituering fra Farup menighedsråd 2011-
12.
Sag: Valg 2008 (91)

Konstituering fra Farup menighedsråd 2011-12.

Konstituering af Ribe Domsogns Menighedsråd

Ændring efter valg, Hunderup Menighedsråd

Konstituering af V. Vedsted 2011-12.

Obbekjær - konstituering for kirkeåret 2011-12.

Taget til efterretning.

19 RS meddeler godkendelse af årsregnskab
2010 - provstiudvalgskassen.
Sag: 2010 - Budget/regnskab (160)

RS meddeler godkendelse af årsregnskab 2010
- provstiudvalgskassen.

Taget til efterretning.

Referat,13-12-2011 Side: 5



Orientering

20 Byggerapport pr. 3.11.2011
Sag: Kirkerenovering m.m. (168) - Seem Sogn

Byggerapport pr. 3.11.2011

Byggerapport pr. 9.11.2011

Byggerapport pr. 30.11.2011

Byggerapport pr. 17.11.2011

Byggerapport pr. 23.11.2011

Taget til efterretning.

21 Ansøgning om frigivelse af kr. 57.207,17 fra
prohiberet udsmykningskonto - Darum
kirke
Sag: Økonomi (236) - Darum Sogn

Ansøgning om frigivelse af kr. 57.207,17 fra
prohiberet udsmykningskonto - Darum kirke
9.11.2011: Ansøgning fremsendt tjenstligt til
RS med provstiudvalgets anbefaling.

Taget til efterretning.

22 KM meddeler, at Kort- og Matrikelstyrelsen
er anmodet om udtalelse om
sognegrænseændring i Ribe Stift
Sag: Flytning af sognegrænser (289) - Vester
Nykirke Sogn

KM meddeler at Kort- og Matrikelstyrelsen er
anmodet om udtalelse om sognegrænseændring
i Ribe Stift

Taget til efterretning.

23 RS meddeler vurderingen, at et evt. frasalg
vil kunne godkendes.
Sag: Mulig frasalg af ca. 5.750 m2 fra Ribe ny
kirkegård (317) - Sankt Katharine Sogn

RS meddeler vurderingen, at et evt. frasalg vil
kunne godkendes.

Taget til efterretning.
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24 Forpagtningskontrakter
Sag: Forpagtningskontrakter (325) - Jernved
Sogn

Forpagtningskontrakter
Kontrakterne, som ikke er scannet, blev
godkendt af domprovsten den 17.11.2011 og
returneret til menighedsrådet v/kasserer Lone
Bruun.

Taget til efterretning.

25 Rettelse til mail vedr. "Regnskabsførelse og
personaleadministration.
TILBAGEMELDINGS FRIST ER 1.2.2012.
Sag: Ansættelse af
regnskabsfører/personaleadministrator. (327)

Rettelse til mail vedr. "Regnskabsførelse og
personaleadministration.
TILBAGEMELDINGS FRIST ER 1.2.2012.

MR anker over for kort frist. Dette skyldes en
fejl ved udsendelse af mailen, da fristen er
1.2.2012.

Taget til efterretning.

26 Frigivelse af prohiberet konto til betaling af
udskiftning af vinduer. Behandlet i
forbindelse med årets synsudskrift.
Sag: Økonomi (328) - Roager Sogn

Frigivelse af prohiberet konto til betaling af
udskiftning af vinduer. Behandlet i forbindelse
med årets synsudskrift.

Taget til efterretning.

27 Seem menighedsråd meddeler ansættelse af
Viggo Mogensen som regnskabsfører.
Sag: Økonomi (329) - Seem Sogn

Seem menighedsråd meddeler ansættelse af
Viggo Mogensen som regnskabsfører.

Taget til efterretning.
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28 Vedr. matr. nr. 89, Spandet
Sag: Forpagtningskontrakter for perioden
15.11.2011 - 15.11.2016 (334) - Spandet Sogn
Der er medtaget moms i kontakterne.

Vedr. matr. nr. 89, Spandet
7.12.2011: Godkendt af domprovsten og
returneret til menighedsrådsformand Bonde
Jessen.

Vedr. matr. nr. 662, Spandet
7.12.2011: Godkendt af domprovsten og
returneret til menighedsrådsformand Bonde
Jessen.

Taget til efterretning.

29 Eventuelt

Mødet slut: Kl. 18.30

Referat godkendes på møde den 25. januar 2012:

___________________________________
Jens Torkild Bak

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

_AFBUD____________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

___________________________________
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen
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