
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg

PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00
Mødested: Domprovstegården

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet 7. oktober
2014

Ved mail af 8.10.2014 meddelt provstiudvalget,
at referat ligger klar på www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet på originalen.

2 GIAS information vedr. pristalsregulering
Sag: Gravstedstakster / GIAS (400)

GIAS information vedr. pristalsregulering
Taksterne på vedligeholdelse af gravsteder er
pr. 1.oktober 2014 pristalsreguleret med
0,5 % til indeks 130,4. Provstiet vurderer, om
der skal ske yderligere regulering.

Provstiudvalget godkendte at taksterne på
vedligeholdelse af gravsteder pristalsreguleres med
0,5% til indeks 130,4.

3 Forslag til håndtering af sagsbehandlingen
af elektroniske regnskaber for 2013 i
provstiudvalget
Sag: 2013 - Regnskab (444)

Forslag til håndtering af sagsbehandlingen af
elektroniske regnskaber for 2013 i
provstiudvalget
2 forslag til håndtering af den elektroniske
godkendelsesproces af menighedsrådenes
regnskaber for 2013 fremsendes.

Provstiudvalget besluttede at anvende Martina
Andreasens forslag.

4 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 - PU kassen
Sag: Kvartalsrapporter 2014 (548)

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 - PU kassen

Godkendt.

5 Mandø kirke - syn 2014
Sag: Synsforretning 2014. (564)

Mandø kirke - syn 2014

Roager Kirke og Præstegård - Syn 2014

Seem kirke - synsforretning 2014

Mandø kirke - Godkendt på vilkår af budgetmæssig
dækning
Roager kirke - Punkt 1 - 7 godkendt under
forudsætning af  budgetmæssig dækning. Dog skal
der under punkt 3 oplyses om, hvordan lysbom
opsættes. Punkt 8 vedr. fast belægning - forslag
skal fremsendes.
Roager Præstegård - Godkendt på vilkår af
budgetmæssig dækning.
Seem kirke - Godkendt på vilkår af budgetmæssig
dækning.
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6 Invitation. Energioptimering i Folkekirken -
Temadag i Odense den 27. janauar 2015
Sag: Indbydelse til møder og temadage (581)

Invitation. Energioptimering i Folkekirken -
Temadag i Odense den 27. janauar 2015
Tilmelding senest 20.1.2015 - Deltagerantallet
er begrænset og vil blive tildelt efter "først til
mølle" princippet.

JTB, Anne Lorenzen og Simon Stubkjær deltager.
IBV sørger for fælles tilmelding.

7 Fastsættelse af mødedatoer i 2015

Planlægning af møder 2015 .
Husk:
2. del af rundtur
Møde i februar for gravere,
a. Præsentation ved Brandsoft og Kirkeweb
b. Fælles udviklingsplan
c. Standardiseret registereringspraksis
(tidsregistrering)
NB. HUSK VENLIGST KALENDER.

Følgende mødekalender for 2015 blev fastlagt:
03.01. kl. 14.00 provstiudvalgsmøde
04.02. kl. 8.30  Møde for kirkegårdenes personale +
1 fra MR
17.02. kl. 14.00 provstiudvalgsmøde
17.03. kl. 14.00 provstiudvalgsmøde
08.04. kl. 17.00 formøde på Gredstedbro Hotel
08.04. kl  19.00 Budgetsamråd for menighedsråd på
Gredstedbro Hotel
21.04. kl. 14.00 provstiudvalgsmøde
12.05. kl. 09.00 2.del af rundtur
26.05. kl. 14.00 provstiudvalgsmøde
16.06. kl. 14.00 provstiudvalgsmøde
25.08. kl. 14.00 provstiudvalgsmøde
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8 Indsamling af kontraministerialbøger
Sag: Meddelelser fra Ministeriet (394)

Indsamling af kontraministerialbøger
KM meddeler at statens arkiver nu har kapicitet
til og ønsker at modtage samtlige
kontraministerialbøger, der fortsat befinder sig i
pastoraterne. Koordineringen af afleveringen
skal ske i provstierne. Mail sendt til præster og
kordegne 10. oktober 2014.

Taget til efterretning.

9 Lovforslag vedr. ophævelse af
revisionsklausul sendt i høring.
Sag: Høringer (481)

Lovforslag vedr. ophævelse af revisionsklausul
sendt i høring.

Høring om ændring af bekendtgørelse om
bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen

Taget til efterretning.

10 Skattefri godtgørelse til
menighedsrådsmedlemmer
Sag: Meddelelser sendt til alle menighedsråd
(521)

Skattefri godtgørelse til
menighedsrådsmedlemmer
Den skattefrie godtgørelse kan stadig godt
udbetales, hvis betingelserne er opfyldt.

Taget til efterretning.

11 Medarbejdermøder, orientering til
menighedsrådene om revideret
bekendtgørelse fremsendes fra Ribe Stift
Sag: Meddelelser sendt til alle menighedsråd
(521)

Medarbejdermøder, orientering til
menighedsrådene om revideret bekendtgørelse
fremsendes fra Ribe Stift
Der skal i alle sogne afholdes mindst et
medarbejdermøde årligt.

Taget til efterretning.

12 Henvendelse fra kirkeministeren: status på
aftaler vedrørende
konfirmationsforberedelsen 2014/2015
Sag: Skolereformen.
Konfirmationsforberedelsen 2014 og frem
(546)

Taget til efterretning.
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Henvendelse fra kirkeministeren: status på
aftaler vedrørende konfirmationsforberedelsen
2014/2015

Svar til kontorchefen ved Ribe Stift.

13 Børnekonfirmandundervisning og
konfirmationsforberedelse
Sag: Skolereformen.
Konfirmationsforberedelsen 2014 og frem
(546)

Børnekonfirmandundervisning og
konfirmationsforberedelse
Til præster, provster og menighedsråd er der fra
Ribe Stift udsendt en anordning om
børnekonfirmandundervisning og konfirmation.
Anordningen kan ses på dette link:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.a
spx?id=164454

Taget til efterretning.

14 Start på projekt Kannikegården,
pressemeddelse og 2 billeder
Sag: Kannikegården (557) - Ribe Domsogn

Start på projekt Kannikegården,
pressemeddelse og 2 billeder

Licitation for: Projekt Kannikegården +
Hovedentreprisekontrakt.

Taget til efterretning.
Tage Rosenstand orienterede om moms-
afløftningen.

15 RS beder om en tegning vedr. opsætning af
lysbuer i korbuen.
Sag: Hviding MR opsætning af lysarmatur i
koret Hviding kirke (565) - Hviding Sogn

RS beder om en tegning vedr. opsætning af
lysbuer i korbuen.

Taget til efterretning.

16 Husk at søge tilskud til AMU-kurser
Sag: Menighedsrådet kan søge tilskud til
AMU-kurser til deres medarbejdere (590)

Husk at søge tilskud til AMU-kurser

Taget til efterretning.

17 Eventuelt
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Mødet slut kl. 16.15.
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Underskrifter vedr. møde d. 04-11-2014

Jens Torkild Bak Anne Margrethe Lorenzen

Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Nora Lillian Olesen

Paula Andersen Pia Sørensen Skov

Simon Talbo Linneberg Stubkjær Tage Rosenstand
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