
Referat for: Varde Provstiudvalg
PU møde 18. december 2013. Kl. 15.00 - 18.00
Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Mødepunkt Beslutning

1
Sag: Synsudskrifter (1052) - Aal Sogn
Aal kirke

Synsudskrift 2013 - kirken

SV: Synsforretning Aal 2013 vedr. dige

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

2
Sag: Synsudskrifter (1055) - Lunde Sogn
Lunde kirke

Synsudskrift 2013 - kirken

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

3
Sag: Ind- og udvendig istandsættelse (831) -
Alslev Sogn
Menighedsrådet fremsender endelig
byggeregnskab for renovering af Alslev kirke.

Byggeregnskab

Provstiudvalget har gennemgået regnskabet og
finder at følgende udgifter ikke kan indgå i
byggeregnskabet:
Begravelsesforretninger, ekstra kørsel med
rustvogn
Brugsen konfirmandstuen
Ekstra lønomkostninger Hostrup kirke
Silvan konfirmandstuen

Desuden ønsker provstiudvalget en redegørelse for
det ekstra elforbrug set i forhold til
normalforbruget.

Godkendelse af byggeregnskabet afventer
indsendelse af ovennævnte.

4
På lukket dagsorden
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5
Sag: Udviklingsplan (873) - Lunde Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
godkendelse af udviklingsplan for Lunde
kirkegård.

Anmodning om godkendelse af udviklingsplan

Udviklingsplan for Lunde kirkegård

Godkendt.

6
Sag: Kirkegårdsvedtægt (1022) - Lønne Sogn
Menighedsrådet fremsender kirkegårdsvedtægt
for Lønne kirkegård med anmodning om, at
fredningstiden for kistegrave nedsættes fra 40
til 30 år.

Kirkegårdsvedtægt

Forkortelse af gravfred - Lønne Kirke kirkegård

Godkendt.

7
Sag: 2. etape af restaurering (877) - Nørre
Nebel Sogn
Menighedsrådet fremsender endeligt
byggeregnskab for renovering 2. etape af
renoveringen af Nr. Nebel kirke.

Orientering om statstilskud.

Endeligt byggeregnskab

Nørre Nebel Kirke - 2. etape - statsstøtte

Statsstøtte - gammel ordning - Nr. Nebel Kirke

Vedrørende ansøgning om statstilskud

Provstiudvalget tager regnskabet til efterretning.

Overskydende bevilgede midler skal indestå på en
anlægsopsparing og kan søges fri til kommende
anlægsprojekter.

Vi gør opmærksom på, at byggeregnskabet skal
indgå som et biregnskab i kirkekassens regnskab
for 2013.

8
Sag: Revnedannelser og indvendig kalkning
m.v. (971) - Strellev Sogn
Menighedsrådet fremsender endeligt
byggeregnskab for renovering af Strellev kirke.

Endeligt byggeregnskab

Provstiudvalget tager regnskabet til efterretning.
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9
Sag: Økonomi diverse (1060) - Tistrup Sogn
Menighedsrådet anmoder om, at overskydende
anlægsmidler fra bevilling til køb af truck kr.
6.132,06 overføres til anlægsopsparing til ny
dør i våbenhus.

Anmodning om omdisponering af
anlægsopsparing

Godkendt.

Kjeld Pedersen deltog ikke i punktet.

10
Sag: Renovering af Sct. Jacobi Kirke (800) -
Varde Sogn
Der afholdes møde med Varde menighedsråd
den 21. januar 2014 kl. 15.00 om det endelige
budget for renovering af Sct. Jacobi kirke.

Hvem deltager?

Møde med menighedsråd 21.01.2014 kl. 15.00

Følgende deltager i mødet:
H. C. Dalgaard
Erik Juhl
Kjeld Pedersen
Peder Chr. Thomsen
Anne-Mette Strebel
Lise Hindsholm

11
Sag: Kirkegårdstakster (953)
Vi har modtaget en enkelt indsigelse mod
opkrævning af  betaling for lørdagsbegravelser.

Sidste frist for indsigelse er den 15. december
2014.

Der skal træffes beslutning om den videre
forhandling med råd der har gjort indsigelse.

Strellev - kan ikke tilslutte sig lørdagstakster

Provstiudvalget mener fortsat, at der bør være ens
takster i hele provstiet, hvilket begrundes i
følgende:
1. Folkekirkemedlemmer i samme ligningsområde
bør have samme vilkår, når det gælder betaling for
begravelser.
2. Det er en lettelse for kirkens ansatte og præsterne
set i forhold til tilrettelæggelse af ugens arbejde, at
lørdagen kan holdes fri for begravelser.

12
Sag: Provstiudvalgskassen (789)
Ribe Stift godkender provstiudvalgskassens
regnakab for 2012 uden bemærkninger.

Ribe Stift godkender provstiudvalgskassens
regnskab for 2012

Ingen bemærkninger.

13
Sag: Provstiudvalgskassen (789)
Der skal indkøbes ny kopimaskine til
provstikontoret.

Drøftelse af behov, pris m.v.

Tilbud på kopi, printer og scanner

Provstiudvalget bevilger en ramme på kr. 50.000 til
indkøb af kopimaskine.
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14
Sag: Mødedatoer (892)
Forslag til mødedatoer i 2015.

Husk kalender hvis noget skal ændres.

Forslag til mødedatoer 2015

Mødedatoer fastholdes.
Der udsendes liste med enkelte rettelser.

15
Sag: Kurser og møder (818)
Landsforeningen fremsender tilbud om
introduktionskursus for
provstiudvalgsmedlemmer.

Introduktionskursus for
provstiudvalgsmedlemmer

Tilmelding senest den 30. januar 20.14

16
Sag: Kurser og møder (870)
Landsforeningen fremsender tilbud om kurser
for menighedsråd foråret 2014.

Kurser foråret 2014 - Landsforeningen

Grundet bispevalg holdes der lav profil med  at
arrangere kurser for menighedsråd.

17
Sag: Eventuelt (825)
Eventuelt.

Eventuelt

Erik Juhl orienterede om valg til valgudvalg til
bispevalget.
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