
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 18. marts 2014. Kl. 14.00
Mødested: Domprovstegården

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 25.
februar 2014.

Via mail 27.2.2014 meddelt provstiudvalget at
referat ligger klar på www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet på originalen.

2
Sag: Skimmelsvamp i præstegården (412) -
Darum Sogn
Forelæggelse og endelig finansiering af
renoveringen.

Materiale fra Ole Fabricius vedr. Darum
Præstegård.

Orientering fra Ole Fabricius vedr. gulve

Domprovsten fremlagde følgende plan:
Renteoverskud fra regnskab 2013 samt 1.
budgetterede afdrag i 2014 ialt ca. kr. 420.000
skulle kunne dække restfinansieringen.
Godkendt af provstiudvalget.

3
Sag: 2013 - Regnskab (444)
Regnskabet godkendes efter den elektroniske
aflevering.

Endeligt, afleveret regnskab 2013 for
provstiudvalgskassen

Regnskabet blev på mødet den 25. februar 2014
(punkt 3) fremlagt som "udkast" og godkendt.

På dagens møde blev det elektronisk afleverede
regnskab godkendt kl. 14.30.

Stempel: Ribe Domprovstiudvalg, CVR-nr.
21276677, Regnskab 2013, Afleveret d. 27-02-
2014 kl. 13.41,

4
Sag: Høringer (481)
Bemærkninger til udkastet skal fremsendes til
ministeriet senest den 15. april 2014.

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om
medarbejdermøder m.m.

Der afgives ikke høringssvar.

5
Sag: Arbejder på Jernved kirkegård (500) -
Jernved Sogn

MR meddeles, at sagen behandles på næste
møde den 18.3.2014

Provstiudvalget godkender menighedsrådets plan af
3. december 2013 med følgende begrænsning:
1) At provstiudvalget først senere - når behovet
opstår - tager stilling til klyngegravsteder i afdeling
A.
2) At ændringerne i afdeling D, så vidt forholdene
tillader det, ffølger en lige linje, som anbefalet af
kirkegårdskonsulenten.
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6
Sag: Provstisekretær - Aalling, Hanne (519)

Afsked med provstisekretær

Afskedsreceptionen bliver torsdag den 10. april
2014 kl. 16.00 i Processionsgangen.
Kogehuset leverer mad.

7
Sag: 2015 - Budget (532)
Principperne for rammeudmelding gennemgåes.

Tallene udleveres og gennemgåes på formødet i
Gredstedbro den 8. april fra kl. 17.00.

Ribe Stift meddeler:  Udskrivningsprocent og
rentesatserne 2015

KM fremsender vejledning til budget 2015

KM anbefaler i følgebrev til vejledning for
budget 2015 foreløbige
fremskrivningsprocenter.

RS fremsender revideret afdragsprofilliste

Det blev besluttet at der i arbejdsprocessen frem til
budgetbidraget fremskrives med 1% på såvel løn
som øvrig drift.
Ligeledes arbejdes der med en stigning af
landskirkeskatten på 1%.

Mødestart for formødet i Gredstedbro rykkes frem
til kl. 16.30.
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8
Sag: 2013 - revisionsprotokollat for
beholdningseftersyn. (539)
Der er p.t. ikke modtaget protokollat fra Seem
og Spandet menighedsråd.

Revisor har fremsendt alle protokollater i kopi
hvorfor sagen kan afsluttes nu.

a) Alle menighedsråd har bemærkning om
momsafløftningsprocenten.

b) Bramming, Hjortlund, Ribe domsogn og Sct.
Katharine har  bemærkning vedr. bankgarantien
- indskud over kr. 750.000.

c) Vejrup og Vester Nykirke har bemærkning
om uafklarede punkter i forhold til
revisionsprotokollat for årsrapport 2012.

d) Vester Nykirke får anbefaling om
skilteafmærkning på kirkegården.

Bramming

Darum

Farup

Gørding

Hjortlund

Hunderup

Hviding

Jernved

Kalvslund

Mandø

Obbekjær

Ribe Domsogn

Sct. Katharine

Provstiudvalget godkendte revisionsprotokollaterne
under henvisning til revisionens bemærkninger og
henstillinger.
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Roager

Vejrup

V. Nykirke

V. Vedsted

Vilslev

9
Sag: Provstiets videndeling (543)
Evt. deltagelse af ny provstisekretær sammen
med en præsterepræsentant drøftes.

Tilmelding via provstikontoret senest den 21.
marts 2014.

KM inviterer til Workshop om videndeling på
Den Digitale Arbejdsplads

Provstikontoret tilmelder:
Sognepræst Ole Madsen og provstisekretær
Marianne F. Madsen.
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10
Sag: Meddelelser fra Ministeriet (394)

Mulighed for analyse af regnskabstal 2012 -
Nyhed fra ministeriet

Beskrivelse og eksempler på analyse af
regnskaberne for 2012

Taget til efterretning.

11
Sag: 2013 - Regnskab (444)

Info fra provstirevisor til provsti og kasserere

Taget til efterretning.

12
Sag: Forsatsvinduer i Sct. Katharine kirke
(490) - Sankt Katharine Sogn

RS meddeler MR, at opsætningen skal
projekteres og ledes af en arkitekt med
kendskab til kirkebygninger

Taget til efterretning.

13
Sag: Udskiftning af varmeanlæg (511) -
Hviding Sogn

Besigtigelsesrapport vedrørende historisk
inventar - følgearbejder ved udskiftning af
varmeanlæg

Taget til efterretning.

14
Sag: Antenne i Borgertårnet - ansøgning fra
Telcon A/S (535) - Ribe Domsogn

RS meddeler afgørelse - antennesystem

Taget til efterretning.

15
Sag: Udskiftning af orglet i Sct. Ansgar kirke
(540) - Bramming Sogn

RS fremsender afgørelse vedr. bortskaffelse af
det gamle orgel.

Taget til efterretning.
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16
Sag: Salg af præstegårdsjord -
Vadehavspastoratet (542) - Vester Vedsted
Sogn

RS meddeler Rejsby MR fremgangsmåde ved
salg af præstegårdsjord

Taget til efterretning.

17
Sag: Ændring til kirkegårdsvedtægt (544) -
Bramming Sogn
Godkendt og returneret til menighedsråd.

Ønsket ændring ved. bilag 2 - godkendt af MR
28.01.2014

Referat fra menighedsrådsmødet den 28.1.2014
i Bramming - se punkt 5

Taget til efterretning.

18
Sag: Bevaring af træmindesmærke. (545) -
Kalvslund Sogn
Fremsendt til Ribe Stift med anbefaling at
menighedsrådet ydes den ønskede rådgivning.

MR anmoder om besigtigelse af
Nationalmuseets inventarkyndige konsulent.

Referat fra Konsulentrunden 2013

Taget til efterretning.

19
Sag: Skolereformen.
Konfirmationsforberedelsen 2014 og frem
(546)

Orientering fra drøftelse mellem skolechef og
provsterne i Esbjerg kommune

Taget til efterretning.

Referat,18-03-2014 Side: 6



Orientering

20 Eventuelt

Mødet slut kl. 16.30.

Næste provstiudvalgsmøde er tirsdag den 29.
april kl. 14.00 i Domprovsteboligen.

Tage Rosenstand orienterede om status for
opførelse af Kannikegården herunder høring af
lokalplan.

Tage Rosenstand og domprovsten orienterede
bispevielsen.

Karsten Sejrsgaard Jacobsen orienterede om status
på orgeludskiftningen i Sct. Ansgar kirke.

Domprovsten orienterede om forløbet ved Ribe
Kirkegårdes igangværende frasalg af jordstykke
ved den ny kirkegård.

Referat godkendes på møde den 29. april 2014:

___________________________________
Jens Torkild Bak

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

________________________________ ___
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

___________________________________
Paula Andersen

___________________________________
Simon Talbo Stubkjær
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