
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 14. juni 2012. Kl. 15.00
Mødested: Domprovstegården

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 22.
maj 2012.

Via mail meddelt den 29.5.2012 at referat var
klar på www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet.

2 TPC fremsender orientering om
provstekurser 2012
Sag: Div. til provstiet (18)
Efteruddannelse for domprovsten.
Pris kr. 2.500.

TPC fremsender orientering om provstekurser
2012

Domprovstens deltagelse godkendtes.

3 Program for provstidagen den 2. februar
2013
Sag: Div. møder m.m. for alle MR (95)
PU besluttede på mødet den 28.3.2012 at
afholde en provstidag for de nyvalgte
menighedsråd den 2.2.2013.

Ligeledes besluttedes, at program skulle
fastlægges på mødet den 14.6.2012.

Program for provstidagen den 2. februar 2013

Domprovsten foranlediger en arbejdsgruppe
bestående af Kirstine Frank Jensen og Kirsten
Moesgaard samt domprovsten nedsat.
Arbejdsgruppens opgave er at lave et program for
dagens faglige del samt evt. en materialemappe til
udlevering.

Yderligere emner:
1. Samarbejde på tværs af sognegrænserne.
Eksempel graverne i Hjorlund, Obbekjær og
Kalvslund.
2. Valg til provstiudvalget.

Kirkeministeren forespørges om mulig deltagelse
og oplæg.
Alternativt oplæg over temaet Søren Kierkegaard.

Udkast til program forelægges på næste møde.
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Mødepunkt Beslutning

4 Ansøgning om tilladelse til at forære kirkens
gamle orgel til luthersk menighed i
Rumænien
Sag: Udskiftning af orglet i Sct. Ansgar kirke
(245) - Bramming Sogn

Ansøgning om tilladelse til at forære kirkens
gamle orgel til luthersk menighed i Rumænien

Telefonnotat af 1.6.2011 vedr. bortgivelse af
det gamle orgel.

Godkendes under forudsætning af, at orglet
afmonteres og bortskaffes uden omkostninger for
menigehdsrådet.

Karsten Sejrsgaard-Jacobsen deltog ikke i sagens
behandling.

5 Kvartalsrapport provstiudvalgskassen - 1.
kvartal 2012
Sag: 2012 - Budget/regnskab (277)

Kvartalsrapport provstiudvalgskassen - 1.
kvartal 2012

Bilag til kvartalsrapport 1. kvartal,
provstiudvalgskassen.

Godkendt.

6 Bramming. Sct. Knuds og Sct. Ansgar
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2012 (356)

Bramming. Sct. Knuds og Sct. Ansgar

Bramming. Præstegården

Kirkerne:
Godkendes på vilkår af budgetmæssig dækning.

Præstegården:
Godkendt.

7 Gørding. Kirke og kirkegård
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2012 (356)

Gørding. Kirke og kirkegård

Gørding. Præstegården

Godkendes på vilkår af budgetmæssig dækning.
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8 Kalvslund kirke
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2012 (356)

Kalvslund kirke

Godkendes på vilkår af budgetmæssig dækning.

Beslutning om tidspunkt for orglets istandsættelse
udsættes til vedtagelse af budget for 2013.

Beslutning om renovering af bevaringsværdige
gravsteder til venstre for kirkedøren udsættes til
budget 2014.

9 Invitation til provstier til intromøder i GIAS
Sag: GIAS (359)
Ribe domprovsti er tilmeldt møde i Grindsted
den 21.6. med deltagelse af 4 personer:
Kirkegårdsleder Hanne Gerken, graver Lone
Bruun, PU-medlem/kirkeværge Anne Lorenzen
og provstisekretæren.
Domprovsten er forhindret i deltagelse.

Invitation til provstier til intromøder i GIAS

GIAS introduktionkurserne - rettelse
KM meddeler at planlagt betaling for deltagelse
fjernes.

KM udsender erindring om beregning af
kirkegårdstakster

PU afventer tilbagemelding på næste møde.

10 Som udløber fra stiftets konsulentrunde
fremsendes tilbud på belægning.
Sag: Belægning ved Obbekjær kirke (363) -
Obbekær Sogn
Der foreligger p.t. intet referat fra
konsulentrunden. Stiftet er forespurgt den
31.5.2012 - referat skulle være på vej.

Som udløber fra stiftets konsulentrunde
fremsendes tilbud på belægning.

Godkendes på vilkår af budgetmæssig dækning.

Pia Skov deltog ikke i sagens behandling.

11 Strategi for fællesmøde med Skads
31.10.2012
Sag: Fælles provstiudvalgsmøder med Skads
provsti (364)
På PU-mødet den 22.5.2012 blev besluttet, at
strategi for fællesmødet samt
honorarspørgsmålet skulle op på mødet
14.6.2012.

Strategi for fællesmøde med Skads 31.10.2012

Udsættes til næste møde.

Vedr. honorarer:
Domprovsten udfærdiger 2 forslag til næste møde.
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12 Betalingsspørgsmålet før og efter. Beslutning
fra Darum menighedsråd
Sag: Udgifter i forbindelse med konfirmand
transport (366)

Betalingsspørgsmålet før og efter. Beslutning
fra Darum menighedsråd

Peter Hundebøl anmoder om status på sagen

Provstiudvalget er indforstået med, at der bevilges
et ekstrabeløb anslået kr. 5.000,oo til kørsel i før-
og eftersæsonen, såfremt menighedsrådet er
indforstået med det.
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Orientering

13 Svar til RS på anmodning om oplysninger til
brug for EU-udbud af revision af de
kirkelige kasser
Sag: Div. fra (5) - Ribe Stift

Svar til RS på anmodning om oplysninger til
brug for EU-udbud af revision af de kirkelige
kasser

Taget til efterretning.

14 Hvordan skal folkekirken se ud?
Sag: Div. fra (7) - Kirkeministeriet

Hvordan skal folkekirken se ud?

Bilag til "Hvordan skal folkekirken se ud?"

Taget til efterretning.

15 RS kvitterer for skrivelse om mulig
vandindtrængen i domkirken. Sagen er
sendt i høring.
Sag: Diverse (134) - Ribe Domsogn

RS kvitterer for skrivelse om mulig
vandindtrængen i domkirken. Sagen er sendt i
høring.

Taget til efterretning.

16 Referat af byggemøde nr. 20
Sag: Borgertårnet (151) - Ribe Domsogn

Referat af byggemøde nr. 20

Referat af byggemøde nr. 21

Taget til efterretning.

17 Spandet MR ansøger om tilladelse til brug af
likviditet stillet til rådighed af provstiet.
Sag: Økonomi (198) - Spandet Sogn

Spandet MR ansøger om tilladelse til brug af
likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Taget til efterretning.
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18 RS anmoder om supplerende oplysninger om
flytning af sognegrænse
Sag: Flytning af sognegrænser (289) - Vester
Nykirke Sogn

RS anmoder om supplerende oplysninger om
flytning af sognegrænse

Taget til efterretning.

19 RS fremsender høringssvar sendt til Esbjerg
kommune
Sag: Skimmelsvamp i præstegården,
Feilbergvej 15, Darum (302) - Darum Sogn

RS fremsender høringssvar sendt til Esbjerg
kommune

Taget til efterretning.

20 Sagens stade pr. 23.5.2012
Sag: Reparation af del af kirkediget mod nord
samt ved indgangen mod øst. (312) - Hviding
Sogn

Sagens stade pr. 23.5.2012

Taget til efterretning.

21 KM udmelder nye skøn for pris- og
lønudvikling i 2013
Sag: 2013 - Budget/regnskab (341)

KM udmelder nye skøn for pris- og
lønudvikling i 2013

Taget til efterretning.

22 Betaling for præstepraktik ophold på Ribe
Vandrehjem - kr. 5.390,00.
Sag: Præstepraktik 2012 (344)

Betaling for præstepraktik ophold på Ribe
Vandrehjem - kr. 5.390,00.
På grund af 2 ekstra overnatninger er det
bevilgede max. beløb på kr. 4.500,00
overskredet med 890,00.

Taget til efterretning.

Referat,14-06-2012 Side: 6



Orientering

23 Darum kirke
Sag: Provstesyn 2012 (349)

Darum kirke

Hunderup kirke

Seem kirke

Roager kirke

Vejrup kirke

Vejrup/Vester Nykirke præstegård

Vester Nykirke kirke

Vilslev kirke

Vilslev/Hunderup præstegård

Spandet kirke
Menighedsrådet ønske en mere generel
stillingtagen til isolering af kirkeloftet.
Endvidere ønsker menighedsrådet en samtale
omkring plænebegravelse.

Roager-Spandet præstegård

Taget til efterretning.

24 Fællesannonce for det kommende
menighedsrådsvalg
Sag: Valg 2012 (355)

Fællesannonce for det kommende
menighedsrådsvalg

Valgformand - Hviding

Valgformand - Obbekjær

Taget til efterretning.

Fællesannoncen i Ribe og Bramming ugeavis i
tirsdag den 14. august 2012.
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25 Arkitekt Hans Lund fremsender rapport fra
besigtigelse den 25.5.2012.
Sag: Omfugning af sydsiden på Vester
Nykirke kirke (360) - Vester Nykirke Sogn
Domprovsten har den 30.5.2012 talt med
arkitekt Hans Lund og givet grønt lys til
arbejdet på vilkår af budgetmæssig dækning.

Arkitekt Hans Lund fremsender rapport fra
besigtigelse den 25.5.2012.

Taget til efterretning.

26 Møde i Ribe den 15.6. kl. 10.00 - workshop,
introprojekt
Sag: Efteruddannelse. (362)
Workshoppen med deltagelse af 6 personer
afsluttes med frokost, som betales af
provstiudvalgskassen.

Møde i Ribe den 15.6. kl. 10.00 - workshop,
introprojekt

Taget til efterretning.

27 Frimenigheds brug af Sct. Knuds Kirke
Sag: Bramming frimenighed (365)

Frimenigheds brug af Sct. Knuds Kirke

Taget til efterretning.

28 Eventuelt.

Mødet slut kl. 17.30.

Referat godkendes på møde den 20. august 2012:

___________________________________
Jens Torkild Bak

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

___________________________________
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen
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