
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 30. august 2011. Kl. Kl. 15.30
Mødested: Domprovstegården

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 20.
juni 2011

Ved mail af 23. juni 2011 meddelt PU, at
referatet var på www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet.
Godkendes af Tage Rosenstand på et senere møde.

2 RS fremsender invitation til fællesmøde for
provstiudvalgene den 29.11.2011
Sag: Div. til provstiet (18)

RS fremsender invitation til fællesmøde for
provstiudvalgene den 29.11.2011

Landsforeningen fremsender brev vedr.
forberedende møder til valget 2012.

Større faglig viden om kirkegårdsdrift

Opgave- /rollefordeling mellem Stift og provsti

Opgave og rollefordeling mellem PU, stift,
Landsforening af MR og KM

Fællesmøde den 29.11.2011:
Behandles på næste PU-møde den 4.10.2011.

Opgave-/rollefordeling:
Der er i stiftet nedsat en arbejdsgruppe, som vil
foretage en udredning af konsekvenserne af det
modtagne.
Der refereres herfra på de kommende møder.

Valget 2012:
Udsat til oktober mødet.

Større faglig viden om kirkegårdsdrift:
Medtages til mødet for gravere og kirkegårdsledere
den 15.11.2011.

3 Ansøgning om tillægsbevilling (budget 2012)
til bygherrerådgiver
Sag: Torvet 13 og 15 (40) - Ribe Domsogn
Der ansøges om særbevilling på kr. 500.000 i
budget 2012.

Ansøgning om tillægsbevilling (budget 20129
til bygherrerådgiver

Udsat til punkt 6.

4 PU kassen - kvartalsrapport pr. 30.6.2011
Sag: Budget/regnskab 2011 (223)

PU kassen - kvartalsrapport pr. 30.6.2011

Godkendt.

Referat,30-08-2011 Side: 1



Mødepunkt Beslutning

5 Ansøgning om tillægsbevilling på max. kr.
60.000
Sag: Opførelse af graverhus (251) - Jernved
Sogn
Næstformand Nora Olesen og konst. provst
Kræn Christensen gav den 15.8.2011
menighedsrådets tilladelse til at igangsætte
byggeriet, selv om der manglede finansiering af
en mulig overskridelse på max. kr. 60.000.
PU ansøges om finansiering af denne evt.
overskridelse.

Ansøgning om tillægsbevilling på max. kr.
60.000

Arkitekt fremsender budget samt resultater fra
licitationen.

Meddelt af finansiering af manko på max. kr.
60.000 besluttes på PU møde den 30.8.2011.

Godkendt.
Anlægsmidler i budget for 2012.
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6 Landskirkeskat og udligningstilskud
2012.DOC
Sag: Budget/regnskab 2012 (277)

Landskirkeskat og udligningstilskud 2012.DOC

Esbjerg kommune udmelder kirkebudget 2012-
15

Prognose Ribe Domprovsti 1. udkast - august
2011.xls

Ligningsoversigt 2012

Budget PU-kassen 2012 - finansieret fuldt ved
ligningsmidler.
Godkendt på provstiudvalgsmøde den 20. juni
2011 at budgettet for 2012 dækkes ved fuldt af
ligningsmidler. Budget på formål rundet op til
hele tusinder.

Sammenskrift af MR's ønsker til budget 2012 -
specifiseret.xls

Af de ubudgetterede ligningsmidler for 2012 på kr.
2.744.585 besluttede udvalget af efterkomme
følgende af de indsendte ønsker:
Bramming: Kr. 100.000 nye
forsyningslinier/varmetilførsel.
Darum: Kr. 350.000 renovering af præstegård
(låneafvikling) og kr. 20.000 forhøjelse af ligning.
Farup: Kr. 20.000 til 2 jubilæer.
Gørding: Kr. 100.000 udskiftning af mini truck.
Jernved: Kr. 80.000 udskiftning af vinduer i
Gredstedbro kirke, kr. 10.000 konsulentbistand
v/Jernved kirke, kr. 100.000 pigbro omkring
Jernved kirke samt de under punkt 5 bevilgede kr.
60.000 anlæg/graverhus i Gredstedbro.
Mandø: Kr. 100.000 vedligehold af kirkens vinduer
m.m.
Ribe domsogn: Kr. 500.000 bygherrerådgiver.
Sct. Catharinæ: Kr. 20.000 fælleskoncert, kr.
200.000 udskiftning af maskiner Ribe kirkegårde
og kr. 215.000 renovering af præstegård
(låneafvikling).
V. Nykirke: Kr. 30.000 isolering/el-paneler og kr.
180.000 gulve og isolering i funktionærboligen.
Vilslev: Kr. 100.000 renovering af våbenhus og
præsteværelse.

Ialt fordelt kr. 2.185.000.

Der er herefter kr. 559.585 til rest til henlæggelse i
§6-midlerne.

Driftsønsker for 2012/13 på kr. 71.750 fra
Hunderup menighedsråd bevilges ved konvertering
af overskydende anlægsbevilling på ca. 75.000 til
drift ved afslutning af digeprojekt.

Aflysning af planlagt arbejdsmøde den 1.9. samt
formøde den 7.9.2011.

Offenligt budgetsamråd for menighedsråd er den
7.9.2011 kl. 19.00 på Gredstedbro hotel.
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7 Ribe kirkegårde
Sag: Kirke-, kirkegårds- og præstegårdssyn
2011 (293)

Ribe kirkegårde

Sct. Catharinæ kirke

Spandet kirke og kirkegård

Vejrup kirke, kirkegård og præstegård

Vilslev/Hunderup præstegård

Alle synsrapporter blev godkendt under
forudsætning af budgetmæssig dækning.

8 MR meddeler, at man nu har modtaget
rapport fra DBA (Dansk Bygningsanalyse
Sag: Skimmelsvamp i præstegården,
Feilbergvej 15, Darum (302) - Darum Sogn

MR meddeler, at man nu har modtaget rapport
fra DBA (Dansk Bygningsanalyse

Esbjerg Kommune fremsender - tilsynsrapport,
billeder, partshøring samt undladt varsling

Arkitekt fremsender rapport fra møde i
præstegården

PU godkender, at der igangsættes et projektarbejde
i henhold til arkitekt Hans Lunds redegørelse af
23.8.2011.
PU afventer et overslag over udgifterne.

9 Ansøgning om midlertidig finansiering.
Sag: Udskiftning af orgel i Sct. Knuds kirke
(305) - Bramming Sogn
Med information om en kommende arv ansøges
om midlertidig finansiering af orgelkøb på kr.
161.500 + uspecifiserede følgeomkostninger,
således at ibrugtagning kan finde sted i giverens
levetid.

Ansøgning om midlertidig finansiering.

PU tillader Bramming menighedsråd midlertidigt at
dække udgifterne til orgel i Sct. Knuds kirke af de
midler, der er henlagt til orglet i Sct. Ansgar.

10 Erfa møde m/gravere og kirkegårdsledere
den 15.11.2011.

Endelig stillingtagen til deltagerskaren.

Det besluttedes, at mødet er med deltagelse af
gravere og kirkegårdsledere samt provstiudvalget,
der deltager som menighedsrådenes repræsentanter.
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11 RS fremsender orientering om
kontraktforlængelse m/provstirevisionen
Sag: Div. fra (5) - Ribe Stift

RS fremsender orientering om
kontraktforlængelse m/provstirevisionen

RS fremsender meddelelse om varsling af
forhøjelse af boligbidrag

Taget til efterretning.

12 Opgave- /rollefordeling mellem Stift og
provsti
Sag: Div. til provstiet (18)

Bjarne Sørensen, formand for V. Vedsted MR
fremsender tak for opmærksomhed ved 70 års
fødselsdag.

SAMS fremsender invitation til formandsmøde
den 27.10.2011 på Skibelund Krat

Invitation til deltagelse i GIAS projektet

Taget til efterretning.

13 Provstisekretærernes årsmøde 2011
Sag: Provstisekretær - Aalling, Hanne Hald
(52)
Provstisekretærer er efter aftale med
domprovsten tilmeldt.
Pris for deltagelse er kr. 4.000.

Provstisekretærernes årsmøde 2011

Taget til efterretning.

14 Raskmelding Hunderup Menighedsråd
Sag: Valg 2008 (91)

Raskmelding Hunderup Menighedsråd

Taget til efterretning.

15 Advokatfirma anmoder om skriftlig
frigivelse af det deponerede beløb
Sag: Nyt varmeanlæg samt indvendig
kalkning (132) - Sankt Katharine Sogn

Advokatfirma anmoder om skriftlig frigivelse
at det deponerede beløb

Taget til efterretning.
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16 Arkitekt fremsender referat af byggemøde
nr. 8
Sag: Borgertårnet (151) - Ribe Domsogn

Arkitekt fremsender referat af byggemøde nr. 8

Referat fra byggemøde nr. 09

Taget til efterretning.

17 Byggerapport pr. 23.6.2011
Sag: Kirkerenovering m.m. (168) - Seem Sogn

Byggerapport pr. 23.6.2011

Byggerapport pr. 28.6.2011

Byggerapport pr. 4.8.2011

Byggerapport pr. 15.6.2011

Byggerapport pr. 11.8.2011

Byggerapport pr. 17.8.2011

Taget til efterretning.

18 Forespørgsel vedr. automatisk ringning og
domprovstens svar
Sag: Etablering af automatisk ringning (300)
- Farup Sogn

Forespørgsel vedr. automatisk ringning og
domprovstens svar

Taget til efterretning.

19 RS fremsender indbydelse til besøg på
konsulentrunden
Sag: Konsulentrunden 2011 - RS (304)

RS fremsender indbydelse til besøg på
konsulentrunden

MR anmodes om emner til besøg den 27. og 28.
september 2011

Taget til efterretning.
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20 Eventuelt.

Mødet slut: Kl. 17.45
Referat godkendes på møde den 4. oktober 2011:

___________________________________
Jens Torkild Bak

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

AFBUD fra Tage Rosenstand
____________________________________
Tage Rosenstand

___________________________________
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen
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