
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 13. juni 2013. Kl. 15.30
Mødested: Domprovstegården

Anne Lorenzen deltog i mødet.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 21.
maj 2013

Godkendt og underskrevet på originalerne.

2
Sag: Sognefaciliteter/præstegård til Pastoratet
ved Kongeaaen! (410) - Jernved Sogn

Grundkøbsansøgning

MR fremsender KM's bygningskonsulent
Jesper Sottrup-Jensens første notat til
menighedshus i Gredstedbro.

Provstiudvalget besluttede at give Jernved og
Hjortlund menighedsråd tilladelse til at forhandle
om køb af den gamle gartnerigrund incl. beboelse
med henblik på at opføre sognefaciliteter på
grunden.

Pia Skov deltog ikke i sagens behandling.

3
Sag: Div. samråd/møder som inddrager alle
MR - 2013 (418)

Ny dato for budgetsamråd p.g.a. debatmøde

Budgetsamrådet blev flyttet til den 28. august, hvor
der samtidig vil blive afholdt det orienterende
møde om valg til provstiudvalg og stiftsråd.

4
Sag: Høring - Debatoplæg fra udvalget om en
mere sammenhængende og moderne
styringsstruktur for folkekirken (468)
Skal Ribe Domprovsti afholde et separat møde i
provstiet?
I givet fald hvornår og hvordan?

Debatoplæg fra udvalget om en mere
sammenhængende og moderne styringsstruktur
for folkekirken

Domprovstens bemærkninger til debatoplægget

Provstiudvalget besluttede at afvente debatten på
mødet, som er berammet til 11. september 2013.
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5
Sag: Kirke- og præstegårdssyn 2013 (461)

Hunderup kirke og kirkegård

Godkendes på vilkår af budgetmæssig dækning.

Menighedsrådets opmærksomhed henledes på, at
udskiftning af kirkens vinduer skal godkendes af
stiftsøvrigheden.

6
Sag: Høring - udkast til bekendtgørelse om
valg af medlemmer til provstiudvalg og
stiftsråd og vejledning om fastsættelse af
stiftsrådenes forretningsorden mv. (470)
Provstiudvalgets evt. bemærkninger?

Høring - udkast til bekendtgørelse om valg af
medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd og
vejledning om fastsættelse af stiftsrådenes
forretningsorden mv.

Provstiudvalget har ingen bemærkninger.

7
Sag: Renovering af Vilslev/Hunderup
præstegård. (474) - Vilslev Sogn
Der er i budget for 2013 afsat kr. 500.000 til
renoveringen.

Indstilling til provstiudvalget:
Der meddeles menighedsrådet en maksimal
udgiftsramme på kr. 800.000 på vilkår, at der
indgår energibesparende foranstaltninger i
projektet.

Sammenfatning fra arkitekt Anker Ravn
Knudsen efter besigtigelse den 22.5.2013

Fraflytningssyn Vilslev/Hunderup præstegård

Provstiudvalget bevilgede kr. 850.000 til formålet.

8
Sag: Senior dage (476)

Emne til provsti mødet d 13/6 - hvordan tackles
senior dage problematikken? Pia Skov

Reglerne blev gennemgået.

Provstiudvalget har ingen generel politik på
området.
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9
Sag: Istandsættelse af orglet (393) - Kalvslund
Sogn

Godkendelseserklæring fra Svend Prip
videresendes til RS

MR meddeles frigivelse af de båndlagte midler
til istandsættelsen.

Taget til efterretning.

10
Sag: Skimmelsvamp i præstegården (412) -
Darum Sogn

Projektmateriale vedr. renovering af Darum
præstegård

Fremsendelsesbrev til RS
29.5.2013: Materialet afleveres på Ribe Stift.

ArkiTegnRibe meddeles godkendelse af det
fremsendte projekt.

RS orienterer om videresendelse samt om
sagsbehandlingstid hos Kulturstyrelsen

Taget til efterretning.

11
Sag: Div. fra Ribe stift - 2013 (416)

RS fremsender info om forskningsprojekt med
besøg fra Universitetet i Kiel

Taget til efterretning.

12
Sag: Udbygning af orglet (422) - Darum Sogn

RS fremsender anbefaling vedr. betaling og
kontraktsforhold

Taget til efterretning.
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13
Sag: Renovering af tage på Seem Kirke (423) -
Seem Sogn

Sagens stade pr. 14.5.2013

Arkitekt Hans Lund fremsender økonomisk
oversigt.

Sagens stade pr. 30.5.2013

Sagens stade pr. 3.6.2013

Taget til efterretning.
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14
Sag: Provstesyn 2013.doc (433)

Farup kirke, sognehus og præstegård -
udskrifter fra provstesyn den 24. april 2013.

Hviding kirke - udskrift fra provstesyn den 17.
april 2013

Kalvslund kirke - udskrift fra provstesyn den
23. april 2013.

Mandø kirke - udskrift fra provstesyn den 17.
april 2013.

Obbekjær kirke - synsudskrift fra provstesyn
den 23. april 2013

Ribe kirkegårde - udskrift fra provstesyn den
14. maj 2013

Sct. Katharine kirke og præstegård- udskrifter
fra provstesyn den 16. april 2013.

Sct. Katharine MR anbefales at foretage en
prioritering ønsker nævnt på provstesynet.

Allonge til provstesyn af præstegården - Sct.
Katharine

V. Vedsted kirke - udskrift fra provstesyn 30.
april 2013

V. Vedsted præstegård - udskrift fra provstesyn
den 30. april 2013.

Taget til efterretning.

15 I
Sag: Nedrivning af ejendommen Torvet 15.
(455) - Ribe Domsogn

Information om Kannikegården/Torvet 13 -
pressemeddelelse fra MR

Taget til efterretning.
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16
Sag: Forpagtningskontrakter (475) - Sankt
Katharine Sogn

Forpagtningskontrakt for perioden 1.1.2013 -
31.12.2017.
29.5 2013. Godkendt af domprovsten og efter
aftale med MR afleveret til rådets
regnskabsfører/kordegnekontoret.

Forpagtningskontrakt for perioden 1.1.2013 -
31.12.2017
29.5 2013. Godkendt af domprovsten og efter
aftale med MR afleveret til rådets
regnskabsfører/kordegnekontoret.

Taget til efterretning.

17 Eventuelt

Mødet slut krl. 17.30.

Referat godkendes på møde den 6. august 2013:

___________________________________
Jens Torkild Bak

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

___________________________________
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen
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