
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 17. juni 2010. Kl. Kl. 15.30
Mødested: Kirketjenerboligen

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 6. maj
2010.

12. maj 2010 via mail meddelt provstiudvalget,
at referatet ligger klar på www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet på referatet.

2 Årsmøde 2010 for provstisekretærer -
indbydelse
Sag: Div. til PU (69)
Provstisekretærernes årsmøde 2010 afholdes 6.-
8.10.2010 i Sønderborg. Pris kr. 4.200,00.

Årsmøde 2010 for provstisekretærer -
indbydelse

Km.sats for provstiudvalgets kørsel

Provstisekretærens deltagelse blev godkendt.

Vedr. km.sats for provstiudvalgets kørsel:
Fra og med 1. august 2010 indberettes til lav takst.
Dog checkes med provstirevisor.

3 Regulativ vedr. udlejning af Ribe Domkirke
til godkendelse
Sag: Diverse (134) - Ribe Domsogn

Regulativ vedr. udlejning af Ribe Domkirke til
godkendelse

Godkendt.

Tage Rosenstand deltog ikke i punktets behandling.

4 Honoraropgørelse fra budget 2010.xls
Sag: Honorarer (143)
Domprovsten foreslår sagen udsat, indtil
implementeringen af de nye økonomisystemer
samt overenskomsterne er afsluttet. Det foreslås
således at udsætte en regulering af de
vejlendende takster indtil budgetlægning for
2012.

Honoraropgørelse fra budget 2010.xls

Honorarer - menighedsråd i Skads provsti,
modtaget i november 2009.

Punktet tages op igen på januar 2011 mødet.
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5 KM fremsender nye skøn over
forventningerne til pris- og lønudvikling i
2011.
Sag: Budget 2011 (223)
Endelig beslutning for flytning af
budgetsamrådet.
Af hensyn til provstikontorets sagsbehandling
foreslås mandag den 6.9. kl. 19.00 (mødetid for
PU kl. 16.30).

Budget 2011 for provstiudvalgskassen til
godkendelse.

KM fremsender nye skøn over forventningerne
til pris- og lønudvikling i 2011.

Forlængelse af frist for budgetbidrag m.m.

Budgetsamrådet afholdes den 2.9.2010 på
Gredstedbro Hotel. Provstiudvalget mødes til
formøde kl. 16.30 efterfuldt af samråd med
menighedsrådene kl. 19.00.
Evt. uafklarede punkter kan behandles ved et
ekstraordinært arbejdsmøde den 7.9.2010 kl. 15.30
i kirketjenerboligen.

Budget for provstiudvalgskassen blev gennemgået
og herefter godkendt.

De nye skøn for 2011 blev debatteret og taget til
efterretning.

6 Jernved/Gredstedbro
Sag: Provstesyn 2010 (224)

Jernved/Gredstedbro
Kopi af udskrift mailet til MR.

Mandø
Kopi af udskrift mailet til MR.

Hjortlund præstegård
Kopi af udskrift mailet til MR.

Hjortlund kirke
Kopi af udskrift mailet til MR.

Kalvslund
Kopi af udskrift mailet til MR.

Bramming
Kopi af udskrift mailet til MR.

Provstesyn - Gørding
Kopi af udskrift mailet til MR.

Domprovstegården
Udskrift mailet til MR.

Hviding kirke
Kopi af udskrift mailet til MR.

Hviding/Rejsby præstegård
Kopi af udskrift mailet til MR.

Synsudskrifterne blev gennemgået og godkendt.
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7 Farup -  kirke, kirke- og præstegård
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2010 (237)

Farup -  kirke, kirke- og præstegård

Godkendt.

8 Vilslev-Hunderup, præstegården
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2010 (237)

Vilslev-Hunderup, præstegården

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

9 Ansøgning om lån af stiftsmidlerne
Sag: Nye messehageler (244) - Ribe Domsogn

Ansøgning om lån af stiftsmidlerne
Der ansøges om kr. 338.950 med en
afdragsperiode på 3 terminer.

Bortfalder.
Ansøgningen er trukket tilbage.

10 Ansøgning om tilladelse til udskiftning af
orglet i Sct. Ansgar kirke
Sag: Udskiftning af orglet i Sct. Ansgar kirke
(245) - Bramming Sogn
Kun følgebrevet er scannet. Projektmaterialet
medbringes til gennemsyn på mødet.

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af orglet
i Sct. Ansgar kirke

Projektet fremsendes til Ribe Stift med anbefaling.

Carsten Sejrsgaard-Jacobsen deltog ikke i sagens
behandling.

11 Ansøgning om godkendelse af skitseforslag
fra Havsteen-Mikkelsens Tegnestue ApS
Sag: Ny fordør til kirken samt omlægning af
forpladsen (247) - Gørding Sogn

Ansøgning om godkendelse af skitseforslag fra
Havsteen-Mikkelsens Tegnestue ApS

Notat fra konsulentrunden 2008.

Sagen anbefales genbehandlet i menighedsrådet
med henblik på en reduktion i prisen.

Nora Olesen deltog ikke i punktets behandling.
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12 Fastlæggelse af mødedatoer for årets sidste
måneder.

Medbring venligst kalender.

Provst Kræn Christensen har erklæret sig
tilfreds med, at PU vælger mødetidspunkterne
for september-november.

Årets resterende ordinære møder er:
30.8., 4.10., 10.11. og 16.12.2010 alle afholdes i
kirketjenerboligen med mødestart kl. 15.30.
Mødet den 16.12. afsluttes med en let
juleanretning.
Budgetsamråd blev flyttet til den 2.9.2010 på
Gredstedbro Hotel. Provstiudvalget har formøde kl.
16.30 efterfuldt af samråd med menighedsrådene
kl. 19.00.
Evt. uafklarede punkter kan behandles ved et
ekstraordinært arbejdsmøde den 7.9.2010 kl. 15.30
i kirketjenerboligen.
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13 Kurser den 28. maj 2010 og den 31. maj 2010
Sag: Div. fra (5) - Ribe Stift
Der er planlagt yderligere 4 kurser i 2010 og 10
kurser i 2011.

Kurser den 28. maj 2010 og den 31. maj 2010

Taget til efterretning.

14 Ansøgning til Velux fonden om støtte til
arkæologiske undersøgelser.
Sag: Torvet 13 og 15 (40) - Ribe Domsogn

Ansøgning til Velux fonden om støtte til
arkæologiske undersøgelser.

Kulturarvsstyrelsen meddeler tilsagn om støtte
til arkæologiske udgravninger

Taget til efterretning.

15 Tak fra sognepræst Arendse Dyssel - 25 års
jubilæum
Sag: Div. til PU (69)
Der er ligeledes via mail modtaget en tak fra
sognepræst Ruth H. Svendsen (25 års jubilæum
i folkekirken)

Tak fra sognepræst Arendse Dyssel - 25 års
jubilæum

Taget til efterretning.

16 MR tilbydes besøg inden sommerferien 2010.
Frist for tilbagemelding 4.6.2010.
Sag: Besøg af kirkegårdskonsulent (77)
6 menighedsråd har meldt tilbage, at man
ønsker besøg af kirkegårdskonsulenten.

MR tilbydes besøg inden sommerferien 2010.
Frist for tilbagemelding 4.6.2010.

Taget til efterretning.
Kan ikke finde sted inden sommerferien men
afvikles i perioden 24.8. - 7.9. (fredagene dog
undtaget).

17 Matrikulær flytning af jord mellem Gørding
og Føvling sogne
Sag: Lokalplaner (78)
Materialet medbringes til mødet.

Matrikulær flytning af jord mellem Gørding og
Føvling sogne

Matrikulær flytning af jord mellem Spandet og
Seem sogne

Taget til efterretning.
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18 Nedlæggelse af de selvstændige
præstegårdskasser
Sag: Div. meddelelser til alle MR (92)
Det på samrådet den 15.4.2010 lovede brev
vedr. nedlæggelse af præstegårdskasserne.

Nedlæggelse af de selvstændige
præstegårdskasser

Taget til efterretning.

19 RS meddeler frigivelse af ansøgt kapital
Sag: Jordfordeling (115) - Gørding Sogn
Kapital fra jordfordeling frigives til
anskaffelser i det nye kapel.

RS meddeler frigivelse af ansøgt kapital

Taget til efterretning.

20 Varmekonsulent orienteres inden mødet den
10.6.2010 kl. 10.00 i kirken
Sag: Nyt varmeanlæg samt indvendig
kalkning (132) - Sankt Katharine Sogn
Domprovsten orienterer fra møde den
10.6.2010.

Varmekonsulent orienteres inden mødet den
10.6.2010 kl. 10.00 i kirken

Advokat Peter Christensen meddeler tid for
telefonisk kontakt.

Advokat Peter Christensen skitserer
problemstillingen og anmoder om
tilbagemelding på 3 mulige mødedatoer.

Mødereferat fra møde i kirken den 10. juni
2010 vedlagt korrespondance

Taget til efterretning.

21 Orienteringspunkt til PU mødet den
17.6.2010
Sag: Energimærkning (153)

Orienteringspunkt til PU mødet den 17.6.2010
Kortfattet orientering over resultatet af
energimærkningen fremlægges. Foreløbig kun
til orientering.

Taget til efterretning.

Referat,17-06-2010 Side: 6



Orientering

22 Prohibering - orgel
Sag: Økonomi (241) - Bramming Sogn

Prohibering - orgel

Taget til efterretning.

23 Meddelelse til MR vedlagt tidsplan
Sag: Energigennemgang af kirkerne i Ribe
Domprovsti (243)

Meddelelse til MR vedlagt tidsplan

Taget til efterretning.

24 Eventuelt.

KM meddeler, at der er modtaget 251
høringssvar på betænkning 1511 om
omlægning af statens tilskud til forkekirken til
bloktilskud. 223 imod en omlægning, 16 for og
12 svar som ikke forholdt sig direkte til
spørgsmålet.

Mødet slut: Kl. 18.00

Referat godkendes på møde den 30. august 2010:

___________________________________
Jens Torkild Bak

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

___________________________________
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen
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