
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 9. april 2013. Kl. Kl. 15.00
Mødested: Domprovstegården

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 5.
marts2013

Ved mail af 12.3.2013 meddelt PU, at referat
ligger klar på www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet.

2 KM udsender som Nyhed meddelelse vedr.
budgetstøttesystemet
Sag: Budget 2014 (402)
Gennemgang/godkendelse af materiale til
udlevering på budgetsamrådet den 12. april.
Materialet medbringes til mødet.

KM udsender som Nyhed meddelelse vedr.
budgetstøttesystemet

Budgetlægning i menighedsråd og provsti

Forslag til budgetrammer for 2014 blev godkendt
med en stigning på 0,0% på løn og 1,4% på øvrig
drift samt reguleringer som følge af ændrede
rentesatser, forsikringsudgifter m.m.
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3 Domprovsten kontakter Jesper Sottrup-
Jensen med bemærkninger og spørgsmål til
det fortsatte arbejde.
Sag: Skimmelsvamp i præstegården (412) -
Darum Sogn
Domprovsten orienterer om status på sagen
herunder bevillingsramme til brug ved budget
2014.

Domprovsten kontakter Jesper Sottrup-Jensen
med bemærkninger og spørgsmål til det
fortsatte arbejde.

Darum MR ansøger om udsættelse af betaling
af låneafdrag på kr. 220.000 til 2014.

Jesper Sottrup-Jensens svar.

RS meddeler, at anmodning om udsættelse af
betaling af låneafdrag til 2014 behandles i
stiftsrådet den 29.5.2013.

KM's bygningskonsulent fremsender
udfærdiget intitation til arkitektkonkorrence
vedr. Darum præstegård.

KM's bygningssamkyndige fremsender
udbudsgrundlag og byggeprogram

Domprovsten godkender udkast til
udbudsgrundlag

Projekt med budgetramme på kr. 2.750.000
godkendtes.

4 Forslag til kommissorium
Sag: Genberegning af kirkegårdstakster (448)
Oplæg modtaget fra Skads - tilrettet af
domprovsten.

Forslag til kommissorium

Kommissoriet blev godkendt.
Arbejdet skal være afsluttet 1. oktober 2013.

Anne Lorenzen og Jens Torkild Bak drøfter den
endelige repræsentation i udvalget.
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5 Lena Randrup (formand for Hunderup MR)
fremsender tak for PU's opmærksomhed ved
60 års fødselsdag
Sag: Diverse til provstiudvalget - 2013 (395)
Ellen Christensen (formand Mandø MR) har pr.
telefon ligeledes takket for PU's
opmærksomhed ved 65 års fødselsdag.

Lena Randrup (formand for Hunderup MR)
fremsender tak for PU's opmærksomhed ved 60
års fødselsdag

SAMS fremsender reminder vedr. kurser

Taget til efterretning.

6 MR fremsender ansøgning om restaurering
af krucifiks med bilag.
Sag: Museum på kirkens Søndre galleri (403)
- Ribe Domsogn

MR fremsender ansøgning om restaurering af
krucifiks med bilag.
Påtegnet med anbefaling og videresendt til RS.

Taget til efterretning.

7 Darum MR ansøger om frigivelse af
prohiberet konto til orgeludbygning
Sag: Udbygning af orglet (422) - Darum Sogn

Darum MR ansøger om frigivelse af prohiberet
konto til orgeludbygning

Returneret ansøgning med
godkendelsespåtegning med cc til Ribe Stift.

RS meddeler frigivelser af midler fra arv efter
Maren Johanne Schmidt

Taget til efterretning.

8 Rapport med slutregnskab og bilagshefte
Sag: Borgertårnet - facaderenovering (424) -
Ribe Domsogn
Selve rapporten medbringes til mødet.

Rapport med slutregnskab og bilagshefte
Alene følgebrevet er journaliseret.

Taget til efterretning.
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9 Spandet MR anmoder om besøg ved
Konsulentrunden den 10. eller 11. april.
Sag: Konsulentrunde - 2013 (438)

Spandet MR anmoder om besøg til
Konsulentrunden den 10. eller 11. april.

Hjortlund MR anmoder om besøg ved
Konsulentrunden 10. eller 11.4.2013.

Sct. Katharine MR anmoder om besøg ved
forårets konsulentrunde.

RS meddeler hvilke MR fra bl.a. Domprovstiet,
der besøges på forårets konsulentrunde

Taget til efterretning.

10 Aflysning af fælles pu-møde (den 10. april)
Sag: Fællesmøder med Skads provsti - 2013
(439)
Mail fra Skads provste videresendt den 2. april
2013.

Aflysning af fælles pu-møde (den 10. april)

Taget til efterretning.

11 Regnskabsfører anmoder om udsættelse af
aflevering af årsregnskab 2012 for
Bramming MR
Sag: Regnskab 2012 (442)
Det kan samtidig oplyses, at revisor Martin
Svejgaard har meddelt, at 3 menighedsråd har
tilmeldt sig regnskabssyn for 2012 og derved
får forlænget frist for aflevering til 1. maj.
Det drejer sig om: Gørding, Vejrup og Vester
Nykirke.

Regnskabsfører anmoder om udsættelse af
aflevering af årsregnskab 2012 for Bramming
MR

Godkendt udsættelse for aflæggelse af
årsregnskab 2012 for Bramming Sogns MR

Taget til efterretning.
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12 Darum MR anmoder om udsættelse med
betaling af afdrag fra 2013 til 2014.
Sag: Regnskab 2013 (444)

Darum MR anmoder om udsættelse med
betaling af afdrag fra 2013 til 2014.
Vedr. sag nr. 11/4057, løbe nr. 120580/11, låne
nr. 201034.

21.3.2013: Videresendt til RS med
godkendelse.

KM meddeler udskydelse af udbetaling af 1.
kvartals renter

Taget til efterretning.

13 MR ansøger om frigivelse af midler til
betaling for arbejdets udførelse.
Sag: Omsætning af kirkegårdsdige (445) -
Hviding Sogn

MR ansøger om frigivelse af midler til betaling
for arbejdets udførelse.

Bilag til ansøgning om frigivelse af kr. 108.000
til digeomsætning

MR meddeles frigivelse af de ansøgte midler

Taget til efterretning.

14 Eventuelt

Mødet slut kl. 17.00.

Referat godkendes på møde den 21. maj 2013:

___________________________________
Jens Torkild Bak

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

___________________________________
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen
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