
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 28. november 2012. Kl. Kl. 15.00
Mødested: Ternevænget 17, Ribe

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 31.
oktober 2012

Ved mail af 7.11.2012 meddelt provstiudvalget,
at referat var klar på www.provsti.dk

Referatet blev godkendt og underskrevet på
originalen

2 Nyt cirkulære og en ny vejledning om kirke-
og provstiudvalgskassernes budget,
regnskab og revision m.v. i høring. Ligeledes
udsendes regnskabsinstruks for kirkekasser
og provstiudvalg i høring.
Sag: Div. fra (7) - Kirkeministeriet
Materialet er på grund af sit omfang ikke
åbnet/vedhæftet. Men sendes i separat mail.
Domprovsten vil på mødet forelægge udkast til
svar.

Nyt cirkulære og en ny vejledning om kirke- og
provstiudvalgskassernes budget, regnskab og
revision m.v. i høring. Ligeledes udsendes
regnskabsinstruks for kirkekasser og
provstiudvalg i høring.

Der udfærdiges ikke høringssvar, da
provstiudvalget finder, at ændringerne er minimale.

3 Ansøgning om tilladelse til overførsel af
uforbrugte midler samt anmodning om
fuldmagt til prohiberede konti.
Sag: Torvet 13 og 15 (40) - Ribe Domsogn

Ansøgning om tilladelse til overførsel af
uforbrugte midler samt anmodning om
fuldmagt til prohiberede konti.

Provstiudvalget godkendte de 3 opstillede og
ansøgte punkter.

Tage Rosenstand deltog ikke i sagens behandling.

4 Honorarer til menighedsråd herunder et
svar til Hunderup MR
Sag: Honorarer (143)

Honorarer til menighedsråd - svar til Hunderup
MR

Provstiudvalget besluttede at anvende Ribe-
modellen.

Dog slettes den mindste opsplitning: 1 - 500
folkekirkemedlemmer.

De resterende tillægges samlet kr. 5.000.
Den samlede pulje kan fordeles anderledes af
menighedsrådene, i fald man er uenig i
provstiudvalgets fordeling.

Hunderup menighedsråd henvises til afgørelsen.
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5 Bramming MR fremsender byggeregnskab
vedr. mandskabsfaciliteter m.m.
Sag: Nye velfærdslokaler, Nørregade 52, 6740
Bramming (256) - Bramming Sogn

Bramming MR fremsender byggeregnskab
vedr. mandskabsfaciliteter m.m.

Godkendt

Karsten Sejrsgaard-Jacobsen deltog ikke i sagens
behandling.

6 Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 70.000
vedlagt beskrivelse fra arkitekt om
renoveringen af præstegården
Sag: Præstebolig Bispegade 6, Ribe. (369) -
Sankt Katharine Sogn

Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 70.000
vedlagt beskrivelse fra arkitekt om
renoveringen af præstegården

Da udgiften var uforudsebar ved budgetlægning for
2012, bevilges §6-midler til at dække den
fremkomne merudgift.

7 Ansøgning om tilladelse til midlertidigt at
flytte anlægsmidler til drift - tilbageføres ved
ligningsmidler i 2013.
Sag: Præstebolig Bispegade 6, Ribe. (369) -
Sankt Katharine Sogn

Ansøgning om tilladelse til midlertidigt at flytte
anlægsmidler til drift - tilbageføres ved
ligningsmidler i 2013.

PU godkendelse til midlertidigt at flytte
anlægsmidler til drift - tilbageføres ved
ligningsmidler i 2013.

Godkendt.

8 Godkendelse af revisionsprotokollater for
menighedsårdenes regnskaber 2011
Sag: 2011 - Revisionsprotokollater til
årsregnskabet (380)
Protokollaterne medbringes og gennemgåes af
domprovsten på mødet.

Godkendelse af revisionsprotokollater for
menighedsårdenes regnskaber 2011

Godkendes med individuelle påtegninger fra
provstiudvalget.

9 Opgradering af IT på provstikontoret

Inden mødet undersøges priser og nærmere
vedr. IPad contra bærbar pc + evt. IPhone.
Fremlægges på mødet hvorefter beslutning
træffes.

Provstiudvalget besluttede, at lade anskaffe en
bærbar PC til provstikontoret - samlet pris ca. kr.
11.000.
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10 Referat fra fælles provstiudvalgsmødet den
31.10.2012
Sag: Fælles provstiudvalgsmøder med Skads
provsti (364)
Kort (ca. 20 min.) principdrøftelse af de mulige
perspektiver i fremtidigt samarbejde med Skads
provsti.

Referat fra fælles provstiudvalgsmødet den
31.10.2012

Invitation fra Skads provsti om deltagelse i
kurser for menighedsråd

Notat med bilag fra domprovsten

Taget til efterretning.

11 Evaluering af permanente stiftsråd -
sammenfatning.
Sag: Div. fra (7) - Kirkeministeriet

Evaluering af permanente stiftsråd -
sammenfatning.

ESDH-erklæring fra Ribe Domprovsti retur til
ministeriet

KM's kommentarer til fremsendelsesmåde af
bl.a. høringsmateriale - nyt cirkulære for kirke-
og provstiudvalgskasserne

På PU's vegne fremsendes opbakning til kritik
af frister og fremsendelses måde af
høringsmateriale omkring nyt cirkulære for
kirke- og provstiudvalgskasserne
Lignende opbakning modtages til orientering
fra andre provstier. Disse journaliseres ikke.

Taget til efterretning.

12 Orientering om høring om kirkegårds- og
krematorietakster

Materialet er IKKE vedhæftet. Der henvises til
DAP (tidl. IT-skriveborder), hvor materialet
skulle være under Nyheder fra Ministeriet.

Provstiudvalget synes ikke at være en direkte
høringspart.

Taget til efterretning.
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13 SAMS udsender materiale vedr. kurser
Sag: Div. til provstiet (18)
Materialet er ikke gjort tilgængeligt, da det er
sendt til alle menighedsråd.

SAMS udsender materiale vedr. kurser

Taget til efterretning.

14 16.11.2012. Notat vedr. møde med
bygherrerådgiver.
Sag: Torvet 13 og 15 (40) - Ribe Domsogn

16.11.2012. Notat fra møde med
bygherrerådgiver. Til orientering for
provstiudvalget

Taget til efterretning.

15 Ansøgning om ændringer på Jernved
kirkegård
Sag: Omlægning af del af kirkegård (47) -
Jernved Sogn

Ansøgning om ændringer på Jernved kirkegård

Ansøgning sendt i høring hos
kirkegårdskonsulenten

Taget til efterretning.

16 Arrangement/reception den 5. december
2012 - bekræftelse fra Kogehuset
Sag: Div. meddelelser til alle MR (92)

Arrangement/reception den 5. december 2012 -
bekræftelse fra Kogehuset

Taget til efterretning.

17 Invitation til kirkeministeren til deltagelse i
provstidagen den 12. april 2013.
Sag: Div. møder m.m. for alle MR (95)

Invitation til kirkeministeren til deltagelse i
provstidagen den 12. april 2013.

Taget til efterretning.
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18 Referat fra byggemøde nr.
30/afleveringsforretning
Sag: Borgertårnet (151) - Ribe Domsogn

Referat fra byggemøde nr.
30/afleveringsforretning

Taget til efterretning.

19 Byggerapport pr. 31.10.2012
Sag: Kirkerenovering m.m. (168) - Seem Sogn

Byggerapport pr. 31.10.2012

Byggerapport pr. 14.11.2012

Byggerapport pr. 20.11.2012

Taget til efterretning.

20 RS fremsender kopi af meddelelse vedr.
ændring af sognegrænse - MR's samtykke
Sag: Flytning af sognegrænser (289) - Vester
Nykirke Sogn

RS fremsender kopi af meddelelse vedr.
ændring af sognegrænse - MR's samtykke

RS fremsender bilag vedr. sagen om ændring af
sognegrænse - Vester Nykirke og Vejrup

Ministeriet meddeler godkendelse af ændring af
den ønskede sognegrænse

Taget til efterretning.

21 RS fremsender afgørelse vedr. afrensning af
murparti
Sag: Museum i Søndre galleri i Ribe
Domkirke (320) - Ribe Domsogn

RS fremsender afgørelse vedr. afrensning af
murparti

Taget til efterretning.
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22 RS fremsender erklæringer samt anmoder
om udtalelse dertil fra MR
Sag: Ændring af nuværende bygninger samt
nybygning ved Ribe kirkegårde (331) - Sankt
Katharine Sogn

RS fremsender erklæringer samt anmoder om
udtalelse dertil fra MR

Ribe kirkegårde meddeler beslutning om
udsættelse af salg af kirkegårdsjorden

Taget til efterretning.

23 Endeligt budget 2013 tilrettet på art/formål -
PU-kassen
Sag: 2013 - Budget/regnskab (341)
Provstiudvalgskassens budget for 2013 er
godkendt på møde den 2.10.2012.
Ligningsbeløb kr. 826.800 her fordelt på
art/formål.

Endeligt budget 2013 med ændringer fordelt på
art/formål - PU-kassen

Referat af kirkegårdsmøde den 14/11-12 med
Jernved MR
Journaliseres på Budget 2013 p.g.a. de lovede
timer til gravstedsvedligehold.

Taget til efterretning.

24 RS fremsender orientering om KAS-GIAS
Sag: GIAS (359)

RS fremsender orientering om KAS-GIAS

Taget til efterretning.

25 Påtegning på anmodning fra Darum
menighedsråd vedr. vikarierende sognepræst
Erling Kristensens ansættelse til RS
Sag: Præsteskifte i Darum og Bramming
Pastorter (367) - Darum Sogn

Fremsendelsespåtegning på anmodning fra
Darum menighedsråd vedr. vikarierende
sognepræst Erling Kristensens ansættelse

Taget til efterretning.
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26 MR ansøger om frigivelse/nedlæggelse af 2
legater, hvor de resterende midler anvendes
til arbejderne
Sag: Restaurering af våbenhus og
præsteværelse (383) - Vilslev Sogn

MR ansøger om frigivelse/nedlæggelse af 2
legater, hvor de resterende midler anvendes til
arbejderne
Kun selve ansøgningen er scannet.

RS fremsender godkendelse under oplistede
forudsætninger

Frigivelse, henholdsvis ophævelse af legater.
Fremsendelsespåtegning til Ribe Stift
Materialet afleveres på RS den 22.11.2012.

Taget til efterretning.

27 RS fremsender orientering om, at der
indhentes erklæringer fra Nationalmuseet og
den kongelige bygningsinspektør
Sag: Renovering af Mandø kirke (387) -
Mandø Sogn

RS fremsender orientering om at der indhentes
erklæringer fra Nationalmuseet og den
kongelige bygningsinspektør

Materiale modtaget fra MR afleveret direkte til
RS - kopi til PU

Taget til efterretning.

28 ENDELIG DATO  den 4. december
Sag: ERFA-møde for gravere, medhjælpere og
kirkegårdsledere i Ribe Domprovsti (388)

ENDELIG DATO  den 4. december

Taget til efterretning.
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29 Eventuelt

Mødet slut kl. 21.00

Næste møde den 18. december kl. 15.00 i
Domprovstegården.

Referat godkendes på møde den 18. december
2012:

___________________________________
Jens Torkild Bak

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

___________________________________
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen
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