
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg

PU møde 10. februar 2016. Kl. 13.30
Mødested: Kannikegården

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet 12. januar
2016

Ved mail af 26. januar 2016 meddelt
provstiudvalget, at referat ligger klar på
www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet.

2 Siden sidst. Generel orientering

Orientering fra det seneste provstemøde.

Orientering vedr. skitseforslag til istandsættelse
af Sankt Katharine præstegård

Opførelsen af nye mandsskabsfaciliteter på Den
Gamle Kirkegård i Ribe

Sankt Katharine Kirke

Orientering fra det seneste provstemøde, herunder
om den fremtidige finansiering af RAMS; aflysning
af gudstjenester på visse helligdage;
rammeforsøgsordningen for
konfirmationsforberedelsen (i Esbjerg kommune
henlagt til skolebestyrelsernes afgørelse);
menighedsrådsvalget 2016; seminar 28.1. om
merinddragelse i sager vedr. pastoratsændringer.
Endvidere foreløbig orientering vedr. skitseforslag
til istandsættelse af Sankt Katharine præstegård
(sendes i høring hos bygningskonsulent og
byggesagkyndig med svarfrist inden næste møde).
Meddelelse om en forhøjelse af de skønnede
udgifter ved opførelsen af nye
mandsskabsfaciliteter på Den Gamle Kirkegård i
Ribe.
Drøftelse af idéoplæg til toilet og sognefaciliteter i
Sankt Katharine Kirke; orientering om
klimaproblemer ved orglet i Sankt Katharine Kirke.

3 Høringsbrev fra Ribe Stift vedr. udbud af
provstirevision i 2016
Sag: Høringer (481)
Stiftsøvrighedens kontrakter med den
nuværende provstirevisor udløber med
udgangen af regnskabsåret 2016.
Inden opgaven sendes i udbud, skal
provstiudvalgene høres.
PU skal oplyse, om der er bemærkninger til
samarbejdet med den nuværende provstirevisor
og til den nuværende kontrakt.
Bemærkningerne skal være fremsendt til stiftet
senest tirsdag den 1. marts 2016.

Udbud provstirevision 2016 -Høringsbrev til
PU i Ribe Domprovsti

Samarbejdet har fungeret godt. Der ønskes dog en
forbedret, mere præcis og sikker vejledning i
spørgsmål om MOMS inden for det kirkelige
forvaltningsområde.

4 Jernved sogn - 4. kvartal
Sag: Kvartalsrapporter 2015  fra MR (562)

Godkendt uden bemærkninger.
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Jernved sogn - 4. kvartal

5 Rapport fra Karsten Eskildsen vedr.
administrativ forandring
Sag: Administrativ forandring - Ribe
Domprovsti (596)
Taget til efterretning på PU møde 8.12.2015
Til orientering vedlægges endvidere et internt
notat vedr. kompetenceprofil for provster.

Rapport fra Karsten Eskildsen vedr.
administrativ forandring

Kompetenceprofil provsteembedet udg  6 1
04072014 docx(2)

Det blev besluttet at afholde en temadag kun med
provstiets opgaver på dagsordenen. Dagen blev
fastsat til den 18. maj i Kannikegårdens mødelokale
med mødestart kl. 8.30.

6 Anmodning vedr. ekstraordinært
formandsvederlag
Sag: Ribe Domsogn  (664) - Ribe Domsogn
Formel skriftlig ansøgning fra Ribe Domsogn
vedr. ekstraordinært punkt nr. 8 på PU mødet
den 12. januar 2016

Anmodning vedr. ekstraordinært
formandsvederlag

MR referat 20. januar 2016 - punkt 1b

Ansøgningen fra Ribe Domsogns menighedsråd om
tilladelse til at tildele formanden et
éngangsvederlag på 18.400 kr. blev godkendt.
Provstiudvalgsmedlem Tage Rosenstand deltog
ikke i behandlingen af dette punkt.

7 Temadrøftelse:

Bør hvert provstiudvalgsmøde indledes med en
temadrøftelse af ca. 30 minutters varighed ?

Der var tilslutning til ideen om at indlede
provstiudvalgsmøderne med en temadrøftelse –
eksempelvis vedr. aktuelle kirkepolitiske spørgsmål
- af maksimalt 30 minutters varighed.

8 Kvartalsrapport pr. 31.12.15 for Ribe
Domprovsti
Sag: Provstiudvalgskassen (604)
Kvartalsrapporten blev udleveret på mødet.

Kvartalsrapport pr. 31.12.15 for Ribe
Domprovsti

Kvartalsrapport for Ribe Domprovsti blev forelagt
som et ekstraordinært punkt på dagsordenen og
godkendt uden bemærkninger. Underskrives af
udvalgets formand og næstformand (sidstnævnte
med begrundelse, at der i provstiudvalget modsat
menighedsrådene ikke findes nogen valgt kasserer)

Referat,10-02-2016 Side: 2



Orientering

9 Overførsel af penge for Mandø
Menighedsråd
Sag: Udskiftning af varmeanlæg, vinduer,
gavllem m.m. (437) - Mandø Sogn
Frigivelse af bundne midler til dækning af 4
fakturarer vedr. renovering af vinduer i Mandø
kirke.

Overførsel af penge for Mandø Menighedsråd

Taget til efterretning.

10 Henvendelse til Menighedsråd om decentral
lønindberetning
Sag: Provstiets videndeling (543)
Ja tak til elektronisk indberetning til FLØS

Henvendelse til Menighedsråd om decentral
lønindberetning

Taget til efterretning.

11 Ribe Stift.  Gældsbrev, lånenr. 8900-3
Sag: Bramming MR. Opsætning af orgel i Sct.
Knuds kirke (598) - Bramming Sogn
Beløbet er udbetaling af det den 31/3-2015
bevilgede lån af stiftsmidlerne til finansiering
ved erhvervelse, istandsættelse og opstilling af
et brugt orgel i Sct. Knuds Kirke.

Ribe Stift. Gældsbrev lånenr. 8900-3

Ribe Stift - Låne nr. 8900-3 - udb. 355.150,- kr.
Cvr.nr. 63448419

Taget til efterretning.

12 RS sender  godkendelse af projektet
Sag: Seem kirkegård. Kirkegårdens nordlige
afgrænsning (645) - Seem Sogn

RS sender  godkendelse af projektet

Taget til efterretning.

13 Besigtigelsesrapport fra Nationalmuseet
vedr. indvendig istandsættelse
Sag: Seem kirke (647) - Seem Sogn

Besigtigelsesrapport fra Nationalmuseet vedr.
indvendig istandsættelse

Taget til efterretning.

14 Anmodning om lån af Vejrup kirke til dåb
sendt til RS
Sag: Vejrup kirke - udlån af kirken til dåb
(661) - Vejrup Sogn

Taget til efterretning.
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Anmodning om lån af Vejrup kirke til dåb sendt
til RS

15 Fælles menighedsråd for Vester Vedsted
sogn og Hviding sogn fra næste
menighedsrådsperiode
Sag: Sammenlægning af menighedsråd (662)
Menighedsrådene fra Hviding og Vester
Vedsted fremsender redegørelser for beslutning
om at danne fælles menighedsråd for Hviding
og Vester Vedsted sogne. Der henvises til lov
om menighedsråd §1, stk. 3.
Det fælles menighedsråd træder i kraft fra
næste menighedsrådsperiode - første søndag i
advent 27. november 2016 og navnet på det
fremtidige menighedsråd vil være Vester
Vedsted - Hviding Menighedsråd.

Beslutning fra Hviding vedr. fælles
menighedsråd

Beslutning fra Vester Vedsted vedr. fælles
menighedsråd

Taget til efterretning.

16 Eventuelt Intet til referat

17 Næste møde

Tirsdag den 15. marts 2016 kl. 14.00

Referent JTB

Mødet slut kl. 15.30
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