
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 25. februar 2014. Kl. 14.30
Mødested: Gredstedbro Hotel

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 21.
januar 2014.

Ved mail af 22.1.2014 meddelt provstiudvalget,
at referat ligger klar på www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet på originalen.

2
Sag: Gravstedstakster / GIAS (400)

Spørgsmål og svar vedr. takster

Bestilling af programmet til drift af kirkegårde

Bramming kirkegårde trækker ansøgning om
nye GIAS nr. tilbage

System og arbejdsproces blev debatteret.

Bramming kirkegårdes beslutning blev taget til
efterretning.

3
Sag: Regnskab 2013 (444)
Regnskab for 2013 udviser et underskud på kr.
24.914,23.

Beløbet er primært (kr. 23.299) anvendt til
opgradering af EDB og telefoni på kontoret.
Endvidere er der i samarbejde med Ribe Stift
sket en opgradering af hjemmesiden.

PU Kassen. Årsregnskab 2013

Ændring af kasseoplysninger for PU
Kassen.docx

Regnskab 2013 blev godkendt og underskrevet.

Underskrift skal dog gentages på mødet den
18.3.2014, da der ved elektronisk aflevering ændres
på tekst nederst på regnskabets sider - fra udkast til
afleveret.
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4
Sag: Forsatsvinduer i Sct. Katharine kirke
(490) - Sankt Katharine Sogn
Menighedsrådet anmoder om anvisning i, hvad
en arkitekts opgave i givet fald vil være.

Henvendelse fra MR vedr. medvirken af
arkitekt.

MR anbefales at søge bistand hos en arkitekt til
projektets forberedelse.

Det blev besluttet, at forslaget om forsatsvinduer
indsendes til Ribe Stift i sin nuværende form.

For så vidt angår det økonomiske aspekt er
provstiudvalgets holdning positiv på vilkår, dels at
forsatsvinduerne har den ønskede effekt, dels at
projektet godkendes af stiftsøvrigheden.

Provstiudvalget kan på nuværende tidspunkt ikke
udtale sig om, hvornår udgifterne i givet fald kan
afholdes.

Simon Stubkjær deltog ikke i sagens behandling.

5 MR er meddelt, at besigtigelserne skal være
afsluttet kl. 14.30
Sag: Mulig erhvervelse af grund med P-
pladser og forsamlingshus (503) - Jernved
Sogn

Opfølgning på besigtigelserne ved Jernved
kirke samt "gartnerigrunden".

PU meddeler MR, at P-forholdene ved Jernved
kirke besigtiges den 25.2.2014.

Provstiudvalget besigtigede grunden.
Det er provstiudvalgets opfattelse, at 3 forhold skal
afklares nærmere: Mulighed for frastykning af
gartnervillaen; især af hensyn til den samlede
økonomi; tilkørselsforholdene til grunden og
parkeringspladser på eller ved grunden.

Det er fortsat provstiudvalgets opfattelse, at evt.
supplerende P-pladser ved Jernved kirke kan findes
på kirkens side af vejen, og at der ikke er behov
for, at kirken etablerer et P-anlæg på grunden ved
forsamlingshuset.

Pia Skov deltog ikke i sagernes behandling.

6
Sag: Energimærkning (536)
Punktet er optaget på dagsorden efter aftale
med Nora Olesen foranlediget af henvendelse
fra energikonsulentudbyder.

Efterfølgende er der fra Ribe Stift modtaget
meddelelse om, at energimærkning foretaget i
perioden 1.9.2006 - 31.1.2011 er gældende i 7
år.

Energimærkningen i Ribe Domprovsti blev
foretaget i 2009/2010.

Fornyelse af energimærke. Opfølgning på
energimærkning foretaget 2009/2010.

RS fremsender orientering om næste
energimærkning af kirkens bygninger

Meddelelse fra Ribe Stift om 7 års frist for ny
energimærkning blev taget til efterretning.
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7 Ændring af dato for efterårets
budgetsamråd fra 9. september 2014

P.g.a. af sammenfald med møde i Stiftsrådet
foreslås dato for efterårets budgetsamråd
ændret.

Budgetsamråd blev flyttet til den 3. september 2014
med følgende forløb:

Provstiudvalgsmøde/formøde kl. 16.00.
En let anretning kl. 18.00.
Budgetsamråd kl. 19.00

Gredstedbro hotel er bestilt, men der er ikke bestilt
forplejning.

Referat,25-02-2014 Side: 3



Orientering

8
Sag: Skimmelsvamp i præstegården (412) -
Darum Sogn

Spørgsmål til RS vedr. færdiggørelse af
arbejderne på præstegården

RS svarer på anmodning om bistand som
byggeleder og tilsynsførende

Taget til efterretning.

9
Sag: Meddelelser fra Ministeriet (394)

KM meddeles - bortset fra 2 steder -
godkendelse af regnskabsoplysninger

Taget til efterretning.

10
Sag: Diverse til provstiudvalget (395)

Landsforeningen fremsender opfølgning -
Kurser foråret 2014

Knud Verner Thomsen - tak for
fødselsdagshilsen - 65 år

Laurids Kristensen takker for fødselsdagshilsen
- 65 år

Efter aftale med domprovsten er indbydelsen
videresendt til provstiets MR
Indbydelsen er videresendt den 19.2.2014.

Taget til efterretning.

11
Sag: Udskiftning af varmeanlæg, vinduer,
gavllem m.m. (437) - Mandø Sogn

RS kvitterer for projektet og meddeler, at sagen
er sendt i høring.

Taget til efterretning.
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12
Sag: Nedrivning af ejendommen Torvet 15.
(455) - Ribe Domsogn

Pressemeddelelse vedr. Kannikegården,Ribe

Taget til efterretning.

13
Sag: Renovering af Vilslev/Hunderup
præstegård. (474) - Vilslev Sogn

Låneansøgning til lån i stiftsmidlerne

RS fremsender korrigeret lånebevilling

Ribe Stift - opdateret afdragsprofil låne nr.
8901-1

Taget til efterretning.

14
Sag: Ansøgning om tilladelse til at opsætte
luft/vand/varme pumpe til varmeforsyning af
kirke og velfærdsbygning (518) - Spandet
Sogn

RS meddeler principgodkendelse af
papirisolering på kirkeloft og varmepumpe

Taget til efterretning.

15
Sag: Provstesyn 2014.doc (534)

Meddelelse til menighedsråd om de planlagte
provstesyn 2014.doc

Taget til efterretning.

16
Sag: Antenne i Borgertårnet - ansøgning fra
Telcon A/S (535) - Ribe Domsogn

RS informerer om høring vedr. ansøgning om
tilladelse til opsætning af link

Taget til efterretning.
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17 Eventuelt

Mødet slut kl. 17.00

Referat godkendes på møde den 18. marts 2014:

___________________________________
Jens Torkild Bak

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

________________________________ ___
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

___________________________________
Paula Andersen

___________________________________
Simon Talbo Stubkjær
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