
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 22. maj 2012. Kl. Kl. 15.00
Mødested: Domprovstegården

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 28.
marts 2012.

Godkendt og underskrevet.

2 Ribe Domsogn anmoder om tilladelse til at
overføre midler til andet pengeinstitut.
Sag: Økonomi (234) - Ribe Domsogn
Der anmodes om tilladelse til at overføre kr.
650.000 fra Andelskassen til nyoprettet konto i
Nordea.

Der anmodes om tilladelse til at overføre midler
til andet pengeinstitut

Godkendt.

3 Darum MR fremsender ansøgning om
overførsel af beløb fra konto til
nyanskaffelser.
Sag: Økonomi (236) - Darum Sogn
Der anmodes om tilladelse til at anvende kr.
24.370,28 til delvis dækning af betaling af nye
hynder til kirken anskaffet i 2011.

Beløbet har indtil den tidligere præsts afgang
(Michael Brautsch) været administreret af
denne. Ved præstens afgang blev kontoen
oprettet. Der er ingen fundats, og hvordan
beløbet er fremkommet kan ikke oplyses.

Darum MR fremsender ansøgning om
overførsel af beløb fra konto til nyanskaffelser.

Godkendt.

4 Ansøgning om kr. 18.150, 00 til
konfirmandkørsel 1. halvår 2012.
Sag: §6 ansøgning foranlediget af udgifter til
buskørsel med konfirmander efter
pastoratsændringen (324) - Jernved Sogn
Dokumentation er medsendt - ej scannet.

Ansøgning om kr. 18.150, 00 til
konfirmandkørsel 1. halvår 2012.

Bevilget.
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5 Darum. Kirke og kirkegård
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2012 (356)

Darum. Kirke og kirkegård

Da der har været provstesyn i 2012, behandles det
fremsendte ikke.
I stedet vil rapporter fra provstesynet blive
behandlet på næste provstiudvalgsmøde, den 14.
juni.

6 Farup. Kirke og kirkegård.
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2012 (356)

Farup. Kirke og kirkegård.

Farup. Præstegården

Godkendes, idet provstiudvalger ønsker oplyst,
hvilke tiltag der er igangsat med hensyn til
borebillerne.

7 Hjortlund. Kirke- og kirkegårdssyn
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2012 (356)

Hjortlund. Kirke- og kirkegårdssyn

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

8 Hviding. Kirke- og kirkegård.
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2012 (356)

Hviding. Kirke- og kirkegård.

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

9 Jernved. Præstegården.
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2012 (356)

Jernved. Præstegården.

Jernved. Gredstedbro kirke og kirkegård.

Jernved. Kirke og kirkegård.

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
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10 Obbekjær. Kirke
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2012 (356)

Obbekjær. Kirke

Godkendes under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

11 Vilslev. Præstegård, kirke og kirkegård
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2012 (356)

Vilslev. Præstegård, kirke og kirkegård

Da der har været provstesyn i 2012, behandles det
fremsendte ikke.
I stedet vil rapporter fra provstesynet blive
behandlet på næste provstiudvalgsmøde, den 14.
juni.

12 Evaluering af og opfølgning på fællesmødet
med Skads provstiudvalg den 19. april 2012.

Er der interesse for et udvidet samarbejde med
Skads provsti, og på hvilke områder?

Er der behov for andre strategiske udspil fra
provstiudvalgets side i henseende til
menighedsrådsforvaltningen?

Referat fra fællesmødet er udsendt af
provstisekretær Kurt Knippel den 23.4.2012.

Honorarspørgsmålet tages op på næste
provstiudvalgsmøde.

Næste fællesmøde 31.10.2012 i Ribe.
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13 RS orienterer om ansættelse af barselsvikar
ved Ribe Stift
Sag: Div. fra (5) - Ribe Stift

RS orienterer om ansættelse af barselsvikar ved
Ribe Stift

RS fremsender  meddelelse om regulering af
boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger

RS fremsender orientering vedr.
"Koncerninternt arbejde"

RS fremsender program for stiftspræstemødet
2012

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

Orientering fra Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen til orientering og videre
foranstaltning

Meddelelse om sats for boligopvarming pr.
1.4.2012

Taget til efterretning.

14 Orienteringsbrev til fælles menighedsråd
med dispensation
Sag: Div. fra (7) - Kirkeministeriet

Orienteringsbrev til fælles menighedsråd med
dispensation

Korrigeret brev af 24. april 2012 til fælles
menighedsråd på særlige vilkår ved
dispensation

KM udmelder regulerede satser for
konsulenters honorar, modtaget fra
Bygningsstyrelsen

Taget til efterretning.
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15 TPC fremsender orientering om
provstekurser 2012
Sag: Div. til provstiet (18)

TPC fremsender orientering om provstekurser
2012

Konfirmandundervisning og bus.
Betalingsspørgsmålet før og efter.

SAMS erindrer om valgkursus den 20.6.2012

Afgående provstisekretær Betty Samsing,
Skads provsti fremsender tak for afskedshilsen

Taget til efterretning.

16 Ribe Domsogn fremsender
pressemeddelelser til orientering for PU
Sag: Torvet 13 og 15 (40) - Ribe Domsogn

Ribe Domsogn fremsender
pressemeddelelsevedr. arkitektkonkurrence

Pressemeddelelse om arkitektkonkurrence vedr.
byggeri ved Ribe Domkirke

Taget til efterretning.

17 Mandø MR meddeler, at Viggo Mogensen
fremover regnskabsfører
Sag: Valg 2008 (91)

Mandø MR meddeler, at Viggo Mogensen
fremover regnskabsfører

Taget til efterretning.

18 Referat fra byggemøde nr. 17
Sag: Borgertårnet (151) - Ribe Domsogn

Referat fra byggemøde nr. 17

Referat fra byggemøde nr. 18

Referat af byggemøde nr. 19

Staderapport nr. 2

Taget til efterretning.
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19 Kulturstyrelsen meddeler afslag på ønsket
ophævelse af præstegårdens fredning.
Sag: Skimmelsvamp i præstegården,
Feilbergvej 15, Darum (302) - Darum Sogn

Kulturstyrelsen meddeler afslag på ønsket
ophævelse af fredning.

Arkitekt Hans Lund forslår p.g.a. stor
arbejdsbyrde anden arkitekt til
renoveringsopgaven.

MR fremsender direkte (p.g.a. tidsfrist) til
Kulturstyrelsen klager over afgørelsen

Taget til efterretning.

20 Sagens stade pr. 8. maj 2012
Sag: Reparation af del af kirkediget mod nord
samt ved indgangen mod øst. (312) - Hviding
Sogn

Sagens stade pr. 8. maj 2012

Taget til efterretning.

21 Ribe Kirkegårde fremsender bilag til
ansøgning om byggeprojekt
Sag: Ændring af nuværende bygninger samt
nybygning ved Ribe kirkegårde (331) - Sankt
Katharine Sogn

Ribe Kirkegårde fremsender bilag til ansøgning
om byggeprojekt

Taget til efterretning.

22 Indledende korrespondance
Sag: Nyansættelse af kontormedarbejder ved
Ribe kirkegårde (353)

Indledende korrespondance

Taget til efterretning.

23 Tilbud fra Exners tegnestue om
gennemførelse af et forstudie til en
tilbygning til Sct. Catharinæ kirke.
Sag: Sognegård (354) - Sankt Katharine Sogn

Rapport fra besigtigelse af arkitekt Jesper Back
fra Exners tegnestue

Taget til efterretning.
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24 Eventuelt

Mødet slut kl. 17.15

Næste møde 14. juni 2012 kl. 15.00.

Referat godkendes på møde den 14. juni 2012:

___________________________________
Jens Torkild Bak

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

___________________________________
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen
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