
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 30. august 2010. Kl. Kl. 15.30
Mødested: Kirketjenerboligen

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 17.
juni 2010

22. juni 2010 via mail meddelt provstiudvalget,
at referatet ligger klar på www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet på referatet.

2 Sct. Catharinæ MR fremsender tilbud på
leje af præsteboligen i Bispegade
Sag: Div. til PU (69)
Fremsendt til såvel menighedsrådet i Ribe
domsogn som til provstiudvalget.

Sct. Catharinæ MR fremsender tilbud på leje af
præsteboligen i Bispegade
Leje fastsat til kr. 5.000 + forbrug for det antal
klargjorte lokaler der måtte være brug for.
Lokalebehov kan løbende udvides.

Provstiudvalget besluttede at takke nej til
menighedsrådets tilbud om leje af Bispegade 6, idet
provstiudvalget er af den opfattelse, at uanset
formuleringen i menighedsrådets tilbud er der stor
usikkerhed i forbindelse med tidsfaktoren.

3 Endelig fastsættelse af km. sats for
provstiudvalgsmedlemmernes kørsel i egen
bil
Sag: Div. til PU (69)
Efter mødet den 17. juni 2010 (punkt 2) blev
provstirevisor kontaktet. Reglen med høj sats
for de første 20.000 km. er stadig gældende,
men provstiudvalget kan beslutte andet.

Endelig fastsættelse af km. sats for
provstiudvalgsmedlemmernes kørsel i egen bil

Provstiudvalget vedtog uændret praksis for
afregning af udvalgsmedlemmernes kørsel.

4 Ansøgning om projektgodkendelse
Sag: Reparation af kirkediget vest for
kirkegården (102) - Vester Vedsted Sogn

Ansøgning om projektgodkendelse
Samtidig ansøges om 115.000 som
anlægsbevilling i budget 2011.

Projektet fremsendes med anbefaling til Ribe Stift
til godkendelse.
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5 Akvokat fremsender oplæg til forlig.
Sag: Nyt varmeanlæg samt indvendig
kalkning (132) - Sankt Katharine Sogn
Advokat har 17.8.2010 efter mundtlige tilsagn
fremsendt sagen til forlig hvorefter Sct.
Cathrine menighedsråd bidrager med kr.
42.000.
Menighedsrådet har oplyst om, at der er tale om
en uforudset udgift, hvortil der ansøges om §-6
midler . Ansøgningen mailes til PU efter
modtagelse og medbringes til PU-mødet.

Akvokat fremsender oplæg til forlig.

Advokat meddeler forlængelse af frist til
9.8.2010

Advokat fremsender brev til de implicerede
parter om fordeling af restbeløb

Advokatens svar/afvisning samt argument for
dette

Forslag til mulig afslutning på sagen

Advokat fremsender korrespondance med
forligsudspil.
Der anmodes om tilbagemelding senest
12.7.2010 for så vidt angår ufinansieret manko
på kr. 17.000.

Godkendt.
Da der er tale om forhold, som var ukendte for
såvel menighedsråd som provstiudvalg ved
budgetlægning for 2010, bevilges det ansøgte beløb
kr. 42.000 af §6-midlerne. Såfremt beløbet skal
tillægges moms (kr. 10.500), besluttede
provstiudvalget, at det bevilgede beløb forhøjes
tilsvarende.
Dog afventer overførsel til den oplyste konto
endelig tilkendegivelse fra advokaten om forligets
indgåelse.

6 Kvartalsrapport pr. 30.6.2010 -
provstiudvalgskassen
Sag: Budget 2010 (160)
Halvårsresultatet udviser er overskud på kr.
129.839,37.
Det kan hertil bemærkes, at diæter/kørsel til PU
-medlemmerne for første halvår kr. 25.228,84
først er lønkørt i juli 2010. Endvidere er der
ikke blevet opkrævet stiftsbidrag (½år: kr.
71.500). Har kontaktet Folkekirkens
administrative fællesskab og gjort opmærksom
på dette.

Kvartalsrapport pr. 30.6.2010 -
provstiudvalgskassen

Godkendt.
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7 RS meddeler godkendelse under
forudsætning af oplistede vilkår.
Sag: Kirkerenovering m.m. (168) - Seem Sogn

RS meddeler godkendelse under forudsætning
af oplistede vilkår.

Provstiudvalget noterede sig vilkårene for
projektets godkendelse.
Domprovsten henvender sig til menighedsrådet
vedr. indsendelse af de ønskede detailprojekter,
samt et planlægningsmøde med henblik på
byggestart i 2011.

8 RS anmoder MR om få udarbejdet og
indsende et arkitektprojekt til godkendelse i
stiftet.
Sag: Renovering af vinduer (169) - Obbekær
Sogn

RS anmoder MR om få udarbejdet og indsende
et arkitektprojekt til godkendelse i stiftet.

Provstiudvalget stiller lånegodkendelsen i bero.

9 Udmelding af landskirkeskat og
udligningstilskud 2011
Sag: Budget 2011 (223)
Provstiudvalgsmedlem Pia Skov foreslår, at der
på budgetsamrådet som et punkt eller under
eventuelt, skitseres de tanker/ideer, der er i spil
angående evt. sammenlægning af sogne.

Udmelding af landskirkeskat og
udligningstilskud 2011
Der er en stigning i Esbjerg kommune på ialt
1.640.000. Ribe domprovsti's andel 39,½%
udgør kr. 647.800.

Indkaldelse til offentligt budgetsamråd

Esbjerg Kommune fremsender første bud på
kirkebudget 2011-14

Program for budgetsamrådet blev debatteret.

Skema for menighedsrådenes ønsker til 2011 blev
gennemgået og skal inden samrådet tilrettes med
det af provstiudvalget på mødet besluttede.
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10 V. Vedsted kirke og præstegård
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2010 (237)

V. Vedsted kirke og præstegård

Hunderup

Roager kirke

Spandet kirke

Ribe domkirke

Ribe Domkirke - Notat fra Havsteen-
Mikkelsens tegnestue

Alle de fremlagte synsudskrifter blev godkendt
under forudsætning af budgetmæssig dækning.

11 Ny ansøgning på ialt kr. 100.000 efter
indhentelse af nyt reduceret prisoverslag
Sag: Ny fordør til kirken samt omlægning af
forpladsen (247) - Gørding Sogn

Ny ansøgning på ialt kr. 100.000 efter
indhentelse af nyt reduceret prisoverslag
Sagen blev behandlet på provstiudvalgsmødet
den 17. juni (punkt 11)og returneret til MR med
bemærkning "at sagen anbefales genbehandlet i
MR med henblik på en prisreduktion.
Reduktion i prisoverslag for forpladsen fra kr.
285.000 incl. moms til kr. 63.750 incl. moms.

Der er fra tidligere bevilling kr. 90.000 til den
nye fordør. Prisoverslag incl. moms kr.
125.000.

Der ansøges endvidere om de kirkelige
myndigheders godkendelse af udskiftning af
døren.

De ansøgte kr. 100.000 blev bevilget, idet beløbet
tillægges budget for 2011.

For så vidt angår udskiftning af kirkens fordør
fremsendes skitseprojektet til Ribe Stift med
anbefaling.
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12 Ansøgning om etablering af handicap venligt
toilet i kirken
Sag: Ansøgning om toilet (253) - Sankt
Katharine Sogn

Ansøgning om etablering af handicap venligt
toilet i kirken

Etablering af handicaptoilet i kirkens forrum.
Skitseforslag udarbejdet af arkitekt Steffen
Søndergaard. Oversalg incl. moms kr. 532.500.
Tegnings- og billedmateriale er ikke scannet.

Fremsendes til Ribe Stift med anbefaling, idet
udvalget dog finder, at arkitektens prisoverslag
forekommer at være i overkanten.

13 Ansøgning om kr. 37.500 til dækning af
uforudset udgift til Kammeradvokaten.
Sag: §6 ansøgning. Kirkegårdsleder fratrådt
grundet sygdom (255) - Sankt Katharine Sogn

Ansøgning om kr. 37.500 til dækning af
uforudset udgift til Kammeradvokaten.

Da den ansøgte udgift varr uforudsebar ved
budgetlægning for 2010, bevilger provstiudvalget
de ansøgte kr. 37.500.

14 Ansøgning om nedbrydning af stald og
beplantning ca. kr. 120.000 samt beløb til
garagebygning
Sag: Nedbrydning af stald og beplantning
samt ny til garagebygning (257) - Gørding
Sogn

Ansøgning om nedbrydning af stald og
beplantning ca. kr. 120.000 samt beløb til
garagebygning

De ansøgte kr. 120.000 blev bevilget, idet beløbet
tillægges budget for 2011.
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15 RS fremsender udkast til samarbejdsaftale
mellem stift og provstierne
Sag: Div. fra (5) - Ribe Stift

RS fremsender udkast til samarbejdsaftale
mellem stift og provstierne

Informationsbrev som udsendes af RS - termin
30/6-2010

Taget til efterretning.

16 MR adviseres om besøg af
kirkegårdskonsulenten (som selv laver
mødeaftaler) i september 2010
Sag: Besøg af kirkegårdskonsulent (77)
Kirkegårdskonsulent Mette Fauerskov tager
direkte kontakt til de menighedsråd, som har
ønsket besøg.
Provstiudvalget har anmodet om kopi af de
rapporter som udfærdiges.

MR adviseres om besøg af
kirkegårdskonsulenten (som selv laver
mødeaftaler) i september 2010

Rapport fra besøg på Hunderup kirkegård den
11.8.2010

Rapport fra besøg på Gørding Kirkegård den
11.8.2010

Taget til efterretning.

17 Vejledning fra SKAT vedr. præsters
skattepligtige personalegoder - til orientering
Sag: Div. meddelelser til alle MR (92)
Sendt via mail til præster og menighedsråd den
24.6.2010.

Vejledning fra SKAT vedr. præsters
skattepligtige personalegoder - til orientering

Taget til efterretning.
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18 Meddelelse om i hvilken kirkekasse, Hviding
-Rejsby præstegårdskasse herefter føres.
Sag: Budget 2011 (223)

Meddelelse om i hvilken kirkekasse, Hviding-
Rejsby præstegårdskasse herefter føres.

KM meddeles at alt vedr. elektronisk aflevering
af budgetbidrag 2011 er på plads.

KM rykker for aflevering af budget 2011

RS fremsender informationer vedr.
nedlæggelsen af præstegårdskassen

Nedlæggelse af præstegårdskasser -
flersognspastorater

RS fremsender: Ophævelse af
præstegårdskasser - fortsat

Taget til efterretning.

19 RS meddeler, at sagen nu er sendt i høring
hos KM's orgelkonsulent og kgl.
bygningsinspektør
Sag: Udskiftning af orglet i Sct. Ansgar kirke
(245) - Bramming Sogn

RS meddeler at sagen nu er sendt i høring hos
KM's orgelkonsulent og kgl. bygningsinspektør

Taget til efterretning.

20 Ansættelsespapirer for organist m.m.
24062010
Sag: Ansættelsespapirer for organist m.m.
24062010 (250) - Vejrup Sogn

Ansættelsespapirer for organist m.m. 24062010
Ansættelsespapirer m.m. returneret til MR. Er
ikke scannet.

RS fremsender bemærkninger til
nsættelsesaftale for organist i Vejrup

Vejrup MR kommenterer på RS's
bemærkninger til ansættelsesbrevet.

Taget til efterretning.
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21 Korrespondance mellem MR og stiftets
bygningskonsulent Jesper Sottrup.
Sag: Opførelse af graverhus (251) - Jernved
Sogn

Korrespondance mellem MR og stiftets
bygningskonsulent Jesper Sottrup.

Taget til efterretning.

22 Kirkegårdsleder - Gerken, Hanne Ertbølle
Sag: Kirkegårdsleder - Gerken, Hanne
Ertbølle (252) - Sankt Katharine Sogn

Kirkegårdsleder - Gerken, Hanne Ertbølle

Taget til efterretning.

23 Notat efter MR møde den 29.7.2010 fra
bygningskonsulent Jesper Sottrup-Jensen
Sag: Nye velfærdslokaler, Nørregade 52, 6740
Bramming (256) - Bramming Sogn

Notat efter MR møde den 29.7.2010 fra
bygningskonsulent Jesper Sottrup-Jensen

Taget til efterretning.
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24 Eventuelt

Mødet slut: Kl. 19.00. Referat godkendes på møde den 4. oktober 2010.
P.g.a. orlov godkender domprovsten referatet den
31.8.2010.

___________________________________
Jens Torkild Bak

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

___________________________________
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen
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