
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg

PU møde 6. oktober 2015. Kl. 15.00
Mødested: Domprovstegården

Afbud fra Pia Skov

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet 26. august
2015

Ved mail af 28. august 2015 meddelt
provstiudvalget, at referat ligger klar på
provsti.dk

Godkendt og underskrevet.

2 Kvartalsrapporter pr. 30-06-2015 fra Farup,
Hjortlund, Kalvslund, Hunderup, Mandø,
Roager, Seem, Vilslev.
Sag: Kvartalsrapporter 2015  fra MR (562)

8 Kvartalsrapporter pr. 30-06-2015 fra Viggo
Mogensen

Godkendt

3 Kvartalsrapport pr. 30-06-2015 fra
Obbekær sogn.
Sag: Kvartalsrapporter 2015  fra MR (562)

Obbekær sogn - Kvartalsrapport 2. kvt.

Godkendt

4 Kvartalsrapporter 2. kvt. fra Bramming,
Darum, Gørding, Hviding, Ribe Domsogn,
Skt. Katharine, Vejrup, Vester Nykirke
Sag: Kvartalsrapporter 2015  fra MR (562)

Kvartalsrapporter 2. kvt. fra Bramming, Darum,
Gørding, Hviding, Ribe Domsogn, Skt.
Katharine, Vejrup, Vester Nykirke

Godkendt

5 Revisors behandling af årsregnskab 2014 for
PUK.
Sag: 2014 - Regnskab (622)

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Den uafhængige revisors erklæring

1. Provstiudvalget tog revisors bemærkning side 56
vedr. den korrekte opgørelse af mellemregningen
med Esbjerg Kommune pr. 31.12.2014 til
efterretning og tilretter regnskab 2015 i
overensstemmelse hermed.
2. Det er korrekt, at bevillingen af 21. maj 2014 til
en ny Mandø-bil blev ydet som et likviditetslån.
Det faktum, at der var tale om et likviditetslån og
ikke en ordinær §6  bevilling til afholdelse af den
uforudsete udgift, synes imidlertid at være overset i
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den videre forvaltning af bevillingen.
Provstiudvalget vil indgå aftale med Mandø
Menighedsråd om afvikling af lånet.
3. Provstiudvalget tog revisors bemærkning om den
momsproblematik, der kan være forbundet med en
§6 bevilling, til efterretning og vil undersøge det
konkrete tilfælde fra Ribe Kirkegårde.

6 Hunderup - syn 2015
Sag: Synsforretninger 2015 (633)

Hunderup - syn 2015

Godkendt på vilkår af budgetmæssig dækning.

7 Ribe Kirkegårde, Ribe Kapel, Gl.Kapel og
Gravsgade 50 - syn 2015
Sag: Synsforretninger 2015 (633)

Ribe Kirkegårde, Ribe Kapel, Gl.Kapel og
Gravsgade 50 - syn 2015

Godkendt på vilkår af budgetmæssig dækning.

8 Minikonference: "Mere kirke for pengene"
Sag: Indbydelse til møder og temadage (581)

Minikonference: "Mere kirke for pengene"
Provst Thala J. Holm,Tønder provsti har
kontaktet os for at høre om,  vi er interesseret i
at deltage i en minikonference, der afholdes i
Agerskov den 19.11.15 kl. 19.00

Indbydelse udsendt af Tønder provsti

Provstisekretæren finder ud af, hvor mange ledige
pladser der er.
Derefter sendes indbydelser ud.

9 3. Kvartalsrapport 2015 - Ribe Domprovsti
Sag: Provstiudvalgskassen (604)
Tallene skulle nu være retvisende, da det
bindende stiftsbidrag for de første 3 kvartaler
nu er opkrævet.

3. Kvartalsrapport 2015 - Ribe Domprovsti

Godkendt og underskrevet

10 Budget 2016 - PUK kassen
Sag: Provstiudvalgskassen (604)
Endelig budget for 2016 for
provstiudvalgskassen.

Budget 2016 - PUK kassen

Godkendt

11 Status for Kannikegårdens økonomi
herunder momsproblematikken.

”Notat vedr. moms” (udateret) fra Ribe Domsogns
Menighedsråd blev gennemgået. Provstiudvalget
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Sag: Kannikegården (557) - Ribe Domsogn

Notat vedr. moms i forbindelse med opførelse
og drift af Kannikegården

tog til efterretning, at der fortsat må konstateres en
uafklaret momsproblematik i forbindelse med
opførelse og drift af Kannikegården.
Menighedsrådets rådgiver estimerer en
afløftningsprocent på 70,49, men der foreligger
ingen endelig godkendelse heraf fra Skat.
I tillæg til det fremsendte notat fik provstiudvalget
en mundtlig redegørelse fra menighedsrådsformand
Tage Rosenstand, hvoraf fremgik, at
menighedsrådet på grund af den foreliggende
usikkerhed har været nødt til at forberede sig på det
tilfælde, at menighedsrådets udlejning af dele af
Kannikegården til provstiadministration, Ribe
kirkegårde m.fl. ikke giver grundlag for afløftning
af moms. I det tilfælde vil Ribe Domsogn kunne
blive nødt til at forøge sit samlede byggebudget
med op til 500.000 kr. af kirkekassens frie midler
kr. Også det tog provstiudvalget til efterretning.

12 Ansøgning fra Skt. Katharine sogns MR om
godkendelse af skitseprojekt for nye
sognelokaler
Sag: Nye sognelokaler ved Sankt Katharine
kirke (644) - Sankt Katharine Sogn
Skitseforslag fra E+N Arkitektur fremlagt på
provstiudvalgsmødet den 26. august 2015.

Ansøgning fra Skt. Katharine sogns MR om
godkendelse af skitseprojekt for nye
sognelokaler
Skitseforslag fra E+N Arkitektur - februar 2015
er ikke scannet p.g.a. størrelsen

Provstiudvalget vedtog at fremsende sagen med
følgende påtegning:
Vedr. Sankt Katharine Kirke. Skitseprojekt til
sognelokaler udarbejdet for Sankt Katharine
Menighedsråd af arkitektfirmaet E+N, jf.
provstiudvalgets behandling af projektet den
26.8.2015.
Som det vil være stiftsøvrigheden bekendt, har
Sankt Katharine Menighedsråd igennem en længere
årrække arbejdet for etablering af tidsvarende
lokalefaciliteter i kirkens umiddelbare nærhed og
med en større tilgængelighed end de - tilmed meget
beskedne - klosterlokaler, menighedsrådet til dato
har lejet.
Efter omfattende studier på stedet - og en
gennemgang af tidligere projekter samt
myndighedsbehandlingen af disse - har
arkitektfirmaet E+N for menighedsrådet udarbejdet
et skitseprojekt (dateret 24.2.2015), som hermed
fremsendes til Ribe Stift i 2 eksemplarer tilligemed
menighedsrådets følgeskrivelse af 9.7.2015.
Kernen i forslaget er et fleksibelt forsamlingslokale
med birum, i alt ca. 160 m2, placeret mellem kirken
og klostrets lade og afgrænset mod øst af en
”havemur”. Det er ifølge menighedsrådets
følgeskrivelse hensigten at søge udgifterne til
projektet - estimeret til mellem 7,2 og 8,74 mio. kr.
(fraset uforudsete udgifter og udgifterne til
arkæologi, inventar m.m.) - finansieret fortrinsvis
via fonde.
Provstiudvalget har behandlet projektet i sit møde
den 26. august 2015 og igen - efter færdiggørelsen
af budget 2016 med overslagsår - i sit møde den 6.
oktober 2015. Provstiudvalget har besluttet at
fremsende skitseprojektet til Ribe Stift med
anbefaling, idet udvalget dog har følgende
bemærkninger til sagen:
Uanset udvalgets sympati for projektet vil der
næppe være mulighed for at afsætte ligningsmidler
til formålet før tidligst i budgetåret 2020 - og da
først på vilkår af en grundig evaluering af den
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fælles brug af lokalefaciliteterne i Kannikegården.
En tidligere finansiering af projektet vil derfor -
givet, at de kirkelige myndigheder godkender
projektet - under alle omstændighed forudsætte den
af menighedsrådet nævnte fondsfinansiering.
Provstiudvalget vil derfor under de foreliggende
omstændigheder prioritere etableringen af et stærkt
savnet handicaptoilet i eller ved kirken, jf. senest
stiftsøvrighedens skrivelse 24.7.2015.

13 Provstikontorets arkiveringsbehov i
forbindelse med flytning til Kannikegården.

Herunder spørgsmål om evt. ekstern assistance
?

Domprovsten fik tilladelse til at rekviere medhjælp
i fornødent omfang. Der  orienteres herom på
novembermødetmødet.

14 Generel orientering Personaleproblemer i sognene, der arrangeres et
lokalt kursus for kontaktpersoner.
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15 Udskiftning af vinduer i Sankt Katharine
præstegård fremsendes til Ribe Stift til
godkendelse.
Sag: Udskiftning af vinduer i Bispegade 6
(508) - Sankt Katharine Sogn

Fremsendes til Ribe Stift til godkendelse.

MR sender Kulturstyrelsens og Esbjerg
Kommunes godkendelse samt projektmateriale

Taget til efterretning.

16 Kalvslund kirke. Kirkebyggelinjen.
Sag: Kalvslund kirke. Diverse (545) -
Kalvslund Sogn

RS svar vedr.  Kirkebyggelinjen

Taget til efterretning.

17 Projektbeskrivelse incl. duesikring -  taget
Sankt Katharine
Sag: Renovering af taget på Sct. Catharinæ
Kirke (566) - Sankt Katharine Sogn

Projektbeskrivelse incl. duesikring -  taget
Sankt Katharine

Projektbeskrivelse og rådgivningsaftale med
Hans Lund

Kvittering fra Ribe Stift

Taget til efterretning.

18 Ribe Stift -  Godkendelse af
kavartalsrapport PU- kassen, skal fremover
være med underskrift.
Sag: Provstiudvalgskassen (604)

Ribe Stift -  Godkendelse af kavartalsrapport pr.
30/6-15  PU- kassen

Taget til efterretning.

19 Spandet - Hjertestarter til budget 2017
Sag: 2016 - Budget (617)
Domprovsten har aftalt med Spandet MR, at kr.
20.000 til hjertestarter til Spandet kirke kan
tages af de frie midler. Skal lægges på budget
2017.

Spandet - Hjertestarter til budget 2017

Taget til efterretning.
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20 Ribe Stift godkender indgangsdør til
våbenhus Hjortlund kirke.
Sag: Hjortlund kirke -Belægning og ny
yderdør til våbenhus (642) - Hjortlund Sogn

Til Ribe Stift vedr. Hjortlund kirke.
Indgangsdør til våbenhus.

Afgørelse/godkendelse af ny våbenhusdør til
Hjortlund Kirke

Taget til efterretning.

21 Hjortlund menighedsråd ansøger om
frigivelse af midler fra Elias Bertelsens legat.
Sag: Hjortlund kirke -Belægning og ny
yderdør til våbenhus (642) - Hjortlund Sogn

Ansøgning til RS om frigivelse af midler fra
Elias Bertelsens legat

Taget til efterretning.

22 Notat og skitse fra landskabsarkitekt Mette
Fauerskov vedr. kirkegårdens afgrænsning
mod nord.
Sag: Seem kirkegård. Kirkegårdens nordlige
afgrænsning (645) - Seem Sogn

Notat og skitse fra landskabsarkitekt Mette
Fauerskov

Forslag til detailprojekt

Taget til efterretning.

23 Seem kirke, særligt den vestvendte væg i
våbenhuset. Anmodning om en
besigtigelsesrapport
Sag: Seem kirke (647) - Seem Sogn

Seem kirke, særligt den vestvendte væg i
våbenhuset. Anmodning om en
besigtigelsesrapport

Taget til efterretning.

24 Arbejder ved Mandø kirke.
Sag: Mandø kirke (632) - Mandø Sogn

Arbejder ved Mandø kirke. Frigivelse af midler.

Taget til efterretning.
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Mail fra kasserer vedr. betaling fra konto uden
dækning og overførsel

25 Eventuelt

Ny dato til budgetsamråd i 2017 ? Udsat til næste møde.

Mødet slut kl. 16.45

Næste PU møde 3. november kl. 15.00
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