
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg

PU møde 12. januar 2016. Kl. 12.00
Mødested: Kannikegården

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet 8.
december 2015

Ved mail af 9. december 2015 meddelt
provstiudvalget, at referat ligger klar på
www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet.

2 Siden sidst - Generel orientering

a. Sankt Katharine præstegård

b. Sognemøde afholdt i Vester Vedsted og
Hviding.

c. Huslejekontrakt Kannikegården.

a. Lisbeth Søkilde har meddelt, at det kniber for
hende at blive færdig med skitseforslaget til det
aftalte møde den 8. januar, derfor er næste møde
om præstegården flyttet til den 5. februar 2016.

b. Anne Lorenzen orienterede om, at der er afholdt
sognemøder i Vester Vedsted og Hviding
vedrørende fælles menighedsråd i de 2 sogne efter
næste menighedsrådsvalg. Det nye menighedsråd
vil komme til at bestå af 4 personer fra Vester
Vedsted og 3 fra Hviding.

c. Domprovsten har underskrevet huslejekontrakten
mellem Ribe Domsogn og Ribe Domprovsti
vedrørende leje af 33 m2 kontorfaciliteter i
Kannikegården.

3 Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om
valgret og valgbarhed ved flytning mellem
menighedsrådskredse i et pastorat og ved
oprettelse af nye flersognspastorater mm
Sag: Høringer (481)
KM skal have eventuelle bemærkninger til det
fremsendte udkast senest mandag 18. januar
2016.

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om
valgret og valgbarhed ved flytning mellem
menighedsrådskredse i et pastorat og ved
oprettelse af nye flersognspastorater mm

Høringssvar afgives.

4 2015 Beholdningseftersyn for
provstiudvalgskassen
Sag: Provstiudvalgskassen (604)
Der er foretaget 2 beholdningseftersyn i 2015,
det ene af  revisionsfirmaet som noget nyt (
blanket underskrives på mødet). Det andet
eftersyn er foretaget af Nora Olesen og Tage
Rosenstand. Eftersynet gav ikke anledning til

Godkendt. Revisionsselskabets blanket
underskrevet af provstiudvalget.
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bemærkninger.

2015 Beholdningseftersyn

5 Manglende betaling af
gravstedsvedligeholdelse på Bramming
kirkegård
Sag: Bramming Kirkegård (615) - Bramming
Sogn
Er der behov for, at provstiudvalget vedtager en
særlig vejledning på området ?

Manglende betaling på Bramming kirkegård

Forespørgsel vedr. manglende betaling af
gravstedsvedligeholdelse til Ribe Stift

Forespørgsel sendt videre til Ribe Stift, der
meddeler, at de har kontaktet Århus Stift for at få
en opdatering. Det er  Århus og Viborg stifter, der
har ansvaret for GIAS, og de har taget kontakt til
Kirkeministeriet om problemerne med manglende
betaling for vedligehold, manglende betaling for
obligatorisk vedligehold og betaling/dækning af
udgifter i forbindelse med pligten til at stille
gravsteder til rådighed for ubemidlede, herunder
vedligehold.
Der er stillet et svar i udsigt.

6 Spandet - kirkesyn
Sag: Synsforretninger 2015 (633)

Spandet - kirkesyn

Godkendt på vilkår af budgetmæssig dækning.

7 Hviding menighedsråd ønsker at forlænge
samarbejdsaftale med Ribe Kirkegårde med
en 5 års periode.
Sag: Samarbejdsaftaler mellem menighedsråd
og Ribe Kirkegårde (619)

Hviding menighedsråd forlænger
samarbejdsaftale med Ribe Kirkegårde

Godkendt.

8 Ekstraordinært punkt.

Mundtlig forespørgsel fra Ribe Domsogns
menighedsråd om tildeling af et ekstraordinært
honorar til menighedsrådsformanden i form af
et engangs vederlag i forbindelse med
opførelsen af Kannikegården.

Tage Rosenstand deltog ikke i behandlingen af
dette punkt.
Domprovsten fik mandat til at godkende et
engangsvederlag i størrelsesorden med det
nuværende årlige formandshonorar på 18.400 kr.
Der vil foreligge en formel skriftlig ansøgning
forud for det næste PU møde.
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9 Afgørelse fra Ribe Stift vedr.
kirkegårdsdiget ved Darum kirke
Sag: Darum Kirkegårdsdige (649) - Darum
Sogn

RS sender afgørelse

Taget til efterretning.

10 Anvendelse af konfirmandstuen. Midlertidig
placering af konfirmandforberedelse og
andre aktiviteter
Sag: Skimmelsvamp i præstegården,
Bispegade 6, 6760 Ribe (652) - Sankt
Katharine Sogn

Anvendelse af konfirmandstuen. Midlertidig
placering af konfirmandforberedelse og andre
aktiviteter

Taget til efterretning.

11 Hviding kirke får økonomisk støtte på kr.
15.000 fra Nationalmuseet til istandsættelse
af korloftet.
Sag: Hviding Kirke - Istandsættelse af
korloftet (660) - Hviding Sogn

Økonomisk støtte fra Nationalmuseet

Taget til efterretning.

12 Næste møde

Onsdag 10. februar kl. 14.00
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