
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 20. august 2012. Kl. 15.30
Mødested: Domprovstegården

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 14.
juni 2012

Via mail den 18.6.2012 meddelt, at referat lå
klar på www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet på originalen.

2 Høring vedr. forslag til Lov om ændring af
lov om ansættelse i folkekirken m.v. og lov
om folkekirkens økonomi
Sag: Div. fra (7) - Kirkeministeriet

Høring vedr. forslag til Lov om ændring af lov
om ansættelse i folkekirken m.v. og lov om
folkekirkens økonomi

Høringslisten

Forslaget

Domprovsten gennemgik det modtagne.

Provstiudvalget har ingen kommentarer.

3 Riber Kjærgaard er optaget til provstidagen
2.2.2013
Sag: Div. møder m.m. for alle MR (95)
Med henvisning til orientering fra biskoppen
over Ribe Stift vedr. planlagte møder for de nye
menighedsråd i Ribe Stift (under orientering
punkt 5) besluttes, om provstiudvalgets
intromøde planlagt til 2.2.2013 skal flyttes.

Såfremt mødet fastholdes, har Karsten
Sejrsgaard-Jacobsen meddelt, at Kjærgård
landbrugsskole er optaget den 2.2.2013.

Forslag til program for dagen (uanset tidspunkt
for afholdelse) fremlægges på mødet.

Riber Kjærgaard er optaget til provstidagen
2.2.2013

Provstiudvalget besluttede, at provstisamråd for
menighedsråd afholdes fredag den 12. april 2013
kl. 13.00 - 20.00.

Karsten Sejrsgaard-Jacobsen undersøger, om det er
muligt af afvikle samrådet på Kjærgaard
Landbrugsskole.
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4 Provstiudvalgskassen - kvartalsrapport pr.
30.6.2012
Sag: 2012 - Budget/regnskab (277)

Provstiudvalgskassen - kvartalsrapport pr.
30.6.2012

Godkendt og underskrevet.

5 Ansøgning om lån i stiftsmidlerne samt
tillæg/korrektioner til ansøgning.
Sag: Ændring af nuværende bygninger samt
nybygning ved Ribe kirkegårde (331) - Sankt
Katharine Sogn

Ansøgning om lån i stiftsmidlerne samt
tillæg/korrektioner til ansøgning.

Godkendt.

Tage Rosenstand deltog ikke i sagens behandling.

6 Esbjerg Kommune meddeler kirkebudget
2013-16
Sag: 2013 - Budget/regnskab (341)

Esbjerg Kommune meddeler kirkebudget 2013-
16

Landskirkeskatten 2013
Landskirkeskatten for hele Esbjerg kommune er
i 2013 er på ialt kr. 23.592.233 en stigning på
kr. 512.967, hvoraf domprovstiets 39,5% andel
udgør kr. 202.622.

MR indkaldes til budgetsamråd 2012

Annonce vedr. budgetsamråd den 30.8.2012 -
korrektur fra Ugeavisen
Kan den annoncerede dagsorden for
budgetsamrådet godkendes?

Ønsker til budget 2013  efter indsendelse af
budgetbidrag.xls

Provstiudvalget besluttede at imødekomme særlige
ønsker til budget 2013 - en udgift på i alt kr.
716.700.

Desuden besluttedes at finansiere udskiftning af
vinduer i domprovsteboligen samt istandsættelse af
Sct. Katharine præstegård uden låneoptagelse -
ekstraudgift ialt kr. 800.000 via den kirkelige
ligning 2013.

Der afsættes kr. 200.000 til §6-midler.

Restbeløbet kr. 1.446.358 afsættes til ekstraordinær
låneafvikling for at begrænse væksten i provstiets
gæld.
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7 Revisionsprotokollater fra
beholdningseftersyn 2011
Sag: 2011 - Beholdningseftersyn (343)
Revisionsprotokollaterne medbringer til mødet.

Der er følgende bemærkninger:
Afløftning af moms (19).
Indskydergarantien (4).
Åbningsbalancen (5).
Fejl i afregning af moms (2).
Manglende regnskabsinstruks (5).
Attestation af bilag (1).
De nye konteringsregler (1).

Ribe domsogn

Godkendes, idet der henvises til revisionens
bemærkninger/kritik.

8 Ribe Domkirke
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2012 (356)

Ribe Domkirke

Godkendt.

9 Sct. Katharine
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2012 (356)

Sct. Katharine

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning og med bemærkning at udgifterne skal
prioriteres.

I forbindelse med tankerne om indvendig
istandsættelse bør Den Kgl. Bygningskonsulent
kontaktes.

10 V. Vedsted. Kirke og kirkegård
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2012 (356)

V. Vedsted. Kirke og kirkegård

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

11 Strategi for fællesmøde med Skads
31.10.2012
Sag: Fælles provstiudvalgsmøder med Skads
provsti (364)
Udsat fra mødet den 14.6.2012.

Strategi for fællesmøde med Skads 31.10.2012

Drøftet.

Beslutning/dagsorden udsat til mødet den
2.10.2012.

Mødet afholdes på restaurant Sælhunden, Ribe.
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12 Brev fra Bramming MR vedr. frimenigheds
brug af Sct. Knuds kirke
Sag: Bramming frimenighed (365)
Menighedsrådet meddeler, at man har besluttet
dels ikke af stille kirken til rådighed for
Bramming Frimenighed i fremtiden, dels i
forlængelse af hidtidig praksis ikke at opkræve
betaling for gudstjenesten 4. juni 2012.

Menighedsrådet vil for så vidt angår betaling
for udlån i øvrigt afvente udviklingen.

Brev fra Bramming MR vedr. frimenigheds
brug af Sct. Knuds kirke

Kvitteringsskrivelse med meddelelse om, at
sagen forelægges PU på næste møde.

Godkendt.

Karsten Sejrsgaard-Jacobsen deltog ikke i sagens
behandling.

13 Ombygning/udbudsmateriale udfærdiget af
Arkitekt Niels Pinborg
Sag: Præstebolig Bispegade 6, Ribe. (369) -
Sankt Katharine Sogn

Ombygning/udbudsmateriale udfærdiget af
Arkitekt Niels Pinborg

Det skal indskærpes over for arkitekt og
menighedsråd, at præstegården skal være klar til
indflytning senest med udgangen af oktober måned.

14 Låneansøgning til lån i stiftsmidlerne
Sag: Vindusudskiftning i domprovstegården
(374) - Ribe Domsogn
Alternativt: Finansiering via ligning i 2013.

Låneansøgning til lån i stiftsmidlerne

Dækkes via ligningsmidler 2013.

15 Beslutningsprotokoller fra MR-møder
Sag: Salg af Hjortlund præstegård (375) -
Hjortlund Sogn
Hjortlund og Jernved menighedsråd fremsender
ansøgning om tilladelse til salg af Hjortlund
præstegård samt forslag til anvendelse af
provenu.

Beslutningsprotokoller fra MR-møder

Menighedsrådene meddeles, at PU vil være
sindet at godkende salget men at endelig
afgørelse træffes på PU-mødet den 20.8.2012.

Provstiudvalget har godkendt en udbudspris på kr.
1.500.000.

Pia Skov deltog ikke i sagens behandling.
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16 RS fremsender procedure vedrørende
frigivelse af indestående kapitaler
Sag: Div. fra (5) - Ribe Stift

RS fremsender procedure vedrørende frigivelse
af indestående kapitaler

Orienteringsmail fra biskoppen om planlagte
møder med de nye menighedsråd.

Taget til efterretning.

17 Skads provsti fremsender fællesbrev til
Esbjerg kommune vedr. udbetaling af de
kirkelige ligningsmidler.
Sag: Div. til provstiet (18)

Skads provsti fremsender fællesbrev til Esbjerg
kommune vedr. udbetaling af de kirkelige
ligningsmidler.

Domprovsten meddeler Skads provsti
godkendelse af fællesbrev til Esbjerg
Kommune vedr. overførsel af den kirkelige
ligning.

Taget til efterretning.

18 KM fremsender spørgsmål og svar vedr.
takstberegning
Sag: Kirkegårdsvedtægter (46)

KM fremsender spørgsmål og svar vedr.
takstberegning

Taget til efterretning.

19 Esbjerg kommune fremsender lønrefusion
for provstisekretærs sygefravær
Sag: Provstisekretær - Aalling, Hanne Hald
(52)

Esbjerg kommune fremsender lønrefusion for
provstisekretærs sygefravær

Taget til efterretning.
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20 Referat fra byggemøde nr. 22
Sag: Borgertårnet (151) - Ribe Domsogn

Referat fra byggemøde nr. 22

Referat fra byggemøde nr. 23

Referat fra byggemøde nr. 24

Taget til efterretning.

21 RS fremsender indkaldelse af emner til
konsulentrunde - efterår 2012
Sag: Konsulentrunden 2011/12 - RS (304)

RS fremsender indkaldelse af emner til
konsulentrunde - efterår 2012

RS orienteres om, at domprovsten ikke kan
deltage 26. 9. - efterår 2012

Indbydelse til konsulentrunde - efterår 2012 -
videresendes til MR
Frist for tilbagemelding 21.8.2012.

Taget til efterretning.

22 Referat fra konsulentrunde forår 2012 -
Obbekjær
Sag: Konsulentrunden 2011/12 - RS (304)

Referat fra konsulentrunde forår 2012 -
Obbekjær

Referat fra konsulentrunde forår 2012 - Jernved

Taget til efterretning.
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23 MR ansøger om tilladelse til brug af midler
fra Elias Bertelsens legat til nyt kortæppe i
Hjortlund kirke
Sag: Økonomi (311) - Hjortlund Sogn

MR ansøger om tilladelse til brug af midler fra
Elias Bertelsens legat til nyt kortæppe i
Hjortlund kirke

Ansøgning om tilladelse til brug af prohiberede
midler til nyt kortæppe i Hjortlund kirke
videresendt til RS med anbefaling

Allonge til aftale om nyt kortæppe til Hjortlund
kirke

Taget til efterretning.

24 Sagens stade pr. 7.6.2012
Sag: Reparation af del af kirkediget mod nord
samt ved indgangen mod øst. (312) - Hviding
Sogn

Sagens stade pr. 7.6.2012

Sagens stade pr. 13.6.2012

Taget til efterretning.

25 Fornyet henvendelse vedr. ekstra
parkeringspladser ved Jernved kirke
Sag: Mulig erhvervelse af grund med P-
pladser og forsamlingshus overfor Jernved
kirke (340) - Jernved Sogn

Fornyet henvendelse vedr. ekstra
parkeringspladser ved Jernved kirke

Svarskrivelse til Bjarne Steiner

Taget til efterretning.
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26 Fællesannonce til Ugeaviserne i Ribe og
Bramming i uge 33
Sag: Valg 2012 (355)

Fællesannonce til Ugeaviserne i Ribe og
Bramming i uge 33

Valgformand - Hunderup

Valgformand - Spandet

Valgformand - Jernved sogn

Valgformand - Vejrup

Valgformand - V. Vedsted

Valgformand - Farup

Taget til efterretning.

27 Farup MR fremsender svar på spørgsmål i
forbindelse med PU's godkendelse af
synsudskrift.
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2012 (356)

Farup MR fremsender svar på spørgsmål i
forbindelse med PU's godkendelse af
synsudskrift.

Taget til efterretning.
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28 Materiale vedr. GIAS
Sag: GIAS (359)

Materiale vedr. GIAS
Udsendt til den nedsatte gruppe den 18.6.2012.

Arbejdsgruppen fremsender ønsker til GIAS
programmet

Forespørgsler vedr. ydelseskataloget, dels
mangler, dels erindring om tidligere fremsendt
mail.

GIAS - generel information om uddannelse af
gravere og kirkegårdsledere

GIAS meddeler, at opdatering af
ydelseskataloget sker senere i uge 32.

Provstiudvalgsmedlem Anne Lorenzen og
provstisekretæren orienterede om det hidtige
forløb.

Taget til efterretning.

29 Ansøgning om lukning af kirken i ugerne 39
- 42
Sag: Ansøgning til Ribe Stift om tilladelse til
lukning af kirken på grund af indvendig
kalkning. (376) - Gørding Sogn

Ansøgning om lukning af kirken i ugerne 39 -
42

Ansøgning videresendes til Ribe Stift med
anbefaling

Taget til efterretning.
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30 Forpagtningskontrakt for en del af matr. nr.
72ad, 76m og 140 - benævnt "Nørreeng",
"Bettys eng" og "Polle"
Sag: Forpagtningskontrakt for perioden
1.1.2012 - 31.12.2015 (377) - Vester Vedsted
Sogn
Kontrakterne er udfærdiget af Videncentret for
Landbrug (præstegårdskonsulent for Ribe Stift)
og derfor godkendt af domprovsten og
returneret.

Forpagtningskontrakt for en del af matr. nr.
72ad, 76m og 140 - benævnt "Nørreeng",
"Bettys eng" og "Polle"

Forpagtningskontrakt for en del af matr. nr.
72ad, 76m og 140 - benævnt "Svindring".

Taget til efterretning.

31 Eventuelt

Mødet slut kl. 18.30. Referat godkendes på møde den 2. oktober 2012:

___________________________________
Jens Torkild Bak

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

___________________________________
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen
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