
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 21. januar 2014. Kl. 14.00
Mødested: Domprovsteboligen

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 5.
december 2013.

Ved mail af 16.12.2013 meddelt
provstiudvalget, at referat ligger klar på
www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet på originalen.

2
Sag: Diverse til provstiudvalget - 2013 (395)
I Ribe Domprovsti's område afvikles kurset den
25.2. i Helle Hallen, Årre kl. 18.00 - 21.30. Pris
kr. 550,00 pr. deltager kan afholdes af
provstiudvalgskassen,

Landsforenings kursusafdeling fremsender info
om introduktionskursus for
provstiudvalgsmedlemmer

Anne Lorenzen og Jens Torkild Bak tilmeldes.

3
Sag: Gravstedstakster / GIAS (400)
Opfølgning på kursus for kirkegårdenes
personale den 9.1.2014 i Bramming.
Ved kursusdagens afslutning blev fremsat
forslag om et opfølgningskursus i januar 2015.

Bramming kirkegårde fremsender ønske om
åbning af GIAS- nr

Anskaffelse af program til tidsregistrering for
kirkegårdenes personale

Der afholdes et opfølgningsmøde i januar 2015.

Dato udmeldes på det årlige møde for
kirkegårdenes personale den 28. oktober 2014.

4
Sag: Sognefaciliteter/præstegård til Pastoratet
ved Kongeaaen! (410) - Jernved Sogn

Jernved menighedsråd fremsender referat fra
byggemøde vedr. planer for "gartnerigrunden".

Sagen drøftedes.

Grundlaget for kommunens afvisning af
frastykning af beboelsesejendom undersøges.

Provstiudvalget vil besigtige grunden i forbindelse
med næste møde den 25.2.2014.

Pia Skov deltog ikke i sagens behandling.

Referat,21-01-2014 Side: 1



Mødepunkt Beslutning

5
Sag: Skimmelsvamp i præstegården (412) -
Darum Sogn

Der er anmeldt en foreløbig
budgetoverskridelse af renoveringen af
restaureringen i Darum præstegård på ca. kr.
400.000

Sagen drøftedes.

Overskridelsen blev taget til efterretning.

6
Sag: Provstiudvalget 1.11.2013 - 31.10.2017
(483)
Behandling udsat fra mødet den 5.12.2013.

Forslag fra mødet den 5.12.2013:
Frivillighedskoordinator fra provstiside på
provstiplan.

Øvrige forslag?

Satsningsområder i provstiudvalgets arbejde
2014.

Almen generel drøftelse.

7
Sag: Forsatsvinduer i Sct. Katharine kirke
(490) - Sankt Katharine Sogn
16.12.2013:
Pr. telefon oplyser næstformand Mogens
Osborg, at menighedsrådet ønsker at fastholde
den oprindelige ansøgning af 7. august 2013
vedr. opsætning af forsatsvinduer i kirken
uanset varmekonsulentens notat af 25.11.2013
som alternativt peger på en isolering af
kirkehvælvene.

Ansøgning til opsætning af forsatsvinduer samt
beskrivelse og tegninger

Notatet fra Poul Klenz Larsen

Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet tager
en arkitekt med erfaring på området til at bistå sig
med at forberede projektet.

Simon Stubkjær deltog ikke i sagens behandling.
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8
Sag: Arbejder på Jernved kirkegård (500) -
Jernved Sogn
Godkendelse af tillæg til vedtægter jfr.
menighedsrådets skrivelse af 4.12.2013 samt
kirkegårdskonsulentens udtalelse.

Udviklingsplan for Jernved kirkegård

Udviklingsplan videresendt for udtalelse fra
kirkegårdskonsulenten

MR meddeles, at planen behandles, når
udtalelse fra kirkegårdskonsulent foreligger.

Udtalelse fra kirkegårdskonsulent Mette
Fauerskov

Udsat til mødet den 25.2.2014, hvor besigtigelse vil
finde sted.

9
Sag: Reparation/udskiftning af havemur ved
præstegården Bispegade 6 (528) - Sankt
Katharine Sogn
Ansøgning om midler ca. kr. 155.000 til
nedrivning og genopførelse af havemur.

Ansøgning om midler til nedrivning og
genopførelse af havemur.

Provstiudvalget er sindet af budget for 2015 at
reservere et beløb som ansøgt, kr. 155.000 incl.
moms, til gennemførelse af de nødvendige arbejder
på havemuren.

Simon Stubkjær deltog ikke i sagens behandling.

10
Sag: Udbedring af skader og mangler på
kirkens murværk (530) - Sankt Katharine
Sogn
MR fremsender ansøgning om midler ca. kr.
125.000 til udbedring af skader og mangler på
kirkens murværk konstateret ved provstesyn i
2013

MR fremsender ansøgning om midler til
udbedring af skader og mangler konstateret ved
provstesyn i 2013

Udgiften skal indgå i menighedsrådets særlige
ønsker til budget for 2015.
Provstiudvalget ønsker en udgifts prioritering jfr.
udvalgets skrivelse til menighedsrådet af 3.6.2013.

Simon Stubkjær deltog ikke i sagens behandling.
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11
Sag: Ansættelse af provstisekretær pr. 1. april
2014 (531)
Lønindplacering?

Hvor ønskes ansættelsessamtalerne afviklet?

Beslutninger truffet på mødet den 5.12.2013.

Annonce til Ribe og Bramming ugeavis i uge 4

Lønindplacering:
Løngruppe 3, løntrin 1 eller 2 afhængig af ansøgers
kvalifikationer.

Ansættelsessamtaler afholdes i Domprovsteboligen.

Domprovsten udtager 10 ansøgere, hvoraf der på
mødet den 14. februar kl. 13.00 i
Domprovsteboligen udtages 4 - 5 personer, der
indkaldes til samtale den 21. februar 2014.
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12
Sag: Meddelelser fra Ministeriet - 2013 (394)

KM fremsender materiale vedr. offentliggørelse
af regnskaber

KM fremsender kasseoversigt til kontrol og
godkendelse

Rettelser til "kasseoversigt" retur til KM

Taget til efterretning.

13
Sag: Diverse til provstiudvalget - 2013 (395)

Landsforeningens kursusafdeling fremsender
info om "Kurser foråret 2014".

RS fremsender svar sendt til journalist: Statistik
vedrørende Ribe Stift

Landsforeningen fremsender anmodning vedr.
"Mere kirke for pengene"

Taget til efterretning.

14
Sag: Provstiudvalgskassen 2012 (435)

RS meddeler godkendelse af regnskab 2012 for
PU-kassen.

Taget til efterretning.

15
Sag: Konsulentrunde - 2013 (438)
Referater fra efterårets konsulentrunde.

Referat fra konsulentrunden - besøg i Hunderup

Referat fra konsulentrunden - besøg i Kalvslund

Taget til efterretning.

16
Sag: Regnskab 2013 (444)

Beholdningseftersyn af PU-kassen foretaget
5.12.2013

Taget til efterretning.
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17
Sag: Ændring af alterbordet i Hjortlund kirke
(469) - Hjortlund Sogn

Afsluttende rapport fra arkitekt Hans Lund

Taget til efterretning.

18
Sag: Udskiftning/reparation af vinduer i
Hunderup kirke (498) - Hunderup Sogn
RS fremsender præcisering af afgørelse vedr.
forsatsvinduer

RS fremsender præcisering af afgørelse vedr.
forsatsvinduer

Taget til efterretning.

19
Sag: Udskiftning af varmeanlæg (511) -
Hviding Sogn

RS fremsender afgørelse/principgodkendelse
under oplistede forudsætninger.

Til orientering for provstiudvalget materiale
fremsendt til RS

Yderligere fotomateriale

Yderligere fotomateriale

Taget til efterretning.

20
Sag: Bispevalg 2014 (524)

RS fremsender orientering om valg af
valgbestyrelse

Taget til efterretning.

21
Sag: Salg af Degnehaven og Hunderup gl.
skole (526) - Hunderup Sogn

Salg af Degnehaven og Hunderup gl. skole

RS fremsender orientering om sagens stade.

Taget til efterretning.
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22 Eventuelt

Mødet slut kl. 17.00.

Næste møde den 25. februar 2014.
Mødestart kl. 13.00 ved Jernved kirke.
Efterfølgende provstiudvalgsmøde kl. 14.30 på
Gredstedbro Hotel.

Domprovsten orienterede udvalget om
provstisekretærens afløsning i Skads provsti.

Referat godkendes på møde den 25. februar 2014:

___________________________________
Jens Torkild Bak

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

________________________________ ___
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

___________________________________
Paula Andersen

___________________________________
Simon Talbo Stubkjær
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