
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg 

PU møde 11. april 2018. Kl. 16.00 

Mødested: Sognehuset i Gredstedbro 

 
Mødepunkter: 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 20. marts 2018. 

Ved mail af 22. marts meddelt provstiudvalget, at referat ligger klar på provsti dk. 

Godkendt og underskrevet. 

 

2. Forsøgslovgivning for menighedsråd 

Forslag til drøftelse med menighedsråd. Bilag fremlægges på mødet. 

Bilaget blev gennemgået og drøftet. Menighedsrådene skal give en tilbagemelding inden 1.7.2018, 

hvis de er interesseret i at samarbejde om et af forsøgene. 

 

 

3. Ansøgning om renovering af nuværende toiletter, facaderenovering af kapellet m.m. ved 

Skt. Ansgar kirke i Bramming 

Sag: Nye offentlige toiletter ved Sct. Ansgar Kirke, Bramming Sogn 

Bramming menighedsråd sender projektbeskrivelse, skitsetegning og prisoverslag vedr. renovering 

af offentlige toiletter, kapellet, udskiftning af køler i kapellets kølerum og etablering af 

solcelleanlæg. 

Sagen sendes til provstiudvalget i en anden mail. 

Projektbeskrivelsen sendes til udtalelse hos bygningskonsulenten og for så vidt angår 

solcelleanlægget til Energitjenesten. Provstiudvalget tager derefter stilling til tidspunktet for 

projektets gennemførelse (tidligst 2020) samt finansieringen. 

Karsten Sejrsgaard-Jacobsen deltog ikke i punktet. 

 

4.  Bramming sogns menighedsråd fremsender til provstiets godkendelse revideret 

kirkegårdsvedtægt for Sct. Knuds og Sct. Ansgar kirkegårde, Bramming Sogn. 

Sagen sendes til provstiudvalget i en anden mail. 

Kirkegårdsvedtægten sendes retur til Bramming Menighedsråd med anmodning om at oplyse, hvad 

ændringerne i vedtægten går ud på. 

 

5. Sag: Energimærkning (681) 

Punktet er optaget på dagsorden i forbindelse med budget 2019. Rapporterne findes på 

provstiudvalg.dk under find sag. Sagen har nr. 681, og rapporterne findes under datoen 10.11.2017. 

Energirapporterne blev gennemgået. Provstiudvalget besluttede, at forbedringerne vil blive 

gennemført i 2019. Præstegårdsudvalgene har frist indtil 1.7.18 til at indgive forslag om en 

energirenovering ud fra energirapporterne. Bygningskonsulenten skal vurdere forslagenes indhold. 

 

 

6. Foreløbige budgetrammer for drift og anlæg 2019. 

Udlånsrenten er uændret 2,5% og indlånsrenten er forhøjet fra 1,25% til 1,5%. 

Finansministeriet har ikke udmeldt tal for pris- og lønfremskrivning til brug for budget 2019. 

Tallene kommer tidligst ultimo maj. Løn er fremskrevet med 2,3% og øvrig drift med 1,5%. 

 



Budgetoplægget blev gennemgået i sin helhed og godkendt. 

 

7. Reservation af midler til genforeningsjubilæet i 2020 

Provstiudvalget besluttede at afsætte kr. 500.000 til genforeningsjubilæet i 2020. Den endelige 

beslutning skal træffes på det offentlige budgetsamråd i september måned i henhold til 

gældende regler. 

 

8. Ny dato for næste PU møde? 

Domprovsten har ferie den 29.5.18 

PU møde den 29.5.18 flyttes til 19.6.18 kl. 14.00 

 

9. Vilslev præstegård 

Vilslev – Hunderup Præstegårdsudvalg har den 11.4.18 fremsendt tilbagemelding vedrørende 

indretning af 1. sal i Præstegården i Vilslev (sag nr. 755). Der vil blive fremsendt et facadeforslag 

forud for et egentligt samlet materiale. Anvendelsen af en frontkvist i projektet anses for afgørende 

for den mulige planløsning.  

Provstiudvalget erklærede sig tilfreds med svaret fra Anker Ravn Knudsen, men finder, at det 

måske giver god mening, at præstegårdsudvalget inviterer stiftets bygningskonsulent til et 

uddybende møde inden materialets færdiggørelse. 

Domprovsten bemyndiges til at godkende det endelige bygningsforslag, inden for et budget på kr. 

900.000 

  

 

10. Ansøgning fra Spandet Menighedsråd om ændring på kirkegården 
Spandet menighedsråd har haft besøg af kirkegårdskonsulent Mette Fauerskov 5.12.2017. Mette 

Fauerskov har efterfølgende udarbejdet en langsigtet strategi for koncentration af gravstederne. 

Mette Fauerskovs notat har været fremlagt på provstiudvalgsmødet 23.1.2018 (sag nr. 749). 

Menighedsrådet fremsender projektbeskrivelse til godkendelse i forlængelse heraf 

Menighedsrådets projektbeskrivelse sendes til vurdering hos kirkegårdskonsulent Mette Faurskov. 

 

11.  Vester Vedsted - Hviding MR. – Anmodning om 2 ekstraordinære afdrag på stiftslån. 
Vester Vedsted-Hviding menighedsråd ansøger om at afdrage ekstraordinært på 2 stiftslån, så restgælden 
kommer til at passe med provstiets oprindelige bevillinger. 
Godkendt. 

 

 

12.  Arkitekt Jørgen Toft Jessen fremsender rapport fra indflytningssyn efter renoveringen af 

Vejrup præstegård.  

 
Rapporten godkendt. 
 
 
 


