
Referat for: Varde Provstiudvalg

PU møde 4. september 2014. Kl. 14.00 - 1800
Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Kjeld Pedersen deltog i punkterne 1 - 9.

Mødepunkt Beslutning

1
Sag: Budget og regnskab 2015 (1080)
Fastsættelse af de endelige drifts- og
anlægsrammer for de kirkelige kasser og
provstiudvalgskassen, og fastsættelse af 5%-
reserven for budget 2015.

Der vil kunne forekomme ændringer i bilagene
efter budgetsamrådet den 2. september 2015.

Prognose kirkelig ligning 2015

Endelige rammer 2015

På budgetsamrådet den 2. september 2014 blev der
stemt om etablering af samarbejde mellem
menighedsråd om skole-kirketjeneste i Varde
provsti.
Forslaget blev vedtaget med 142 for og 21 imod.

Det blev enstemmigt vedtaget, at der afsættes kr.
500.000 til samarbejde om udviklingsplaner og
kostprisberegninger og kr. 300.000 til samarbejde
om skole-kirketjeneste.

Provstiudvalget godkender en samlet budget for
den kirkelige ligning til de kirkelige kasser på kr.
56.163.900, budgetreserve på kr. 0,
provstiudvalgskassen incl. stiftsbidrag kr.
1.075.000,  samarbejde mellem menighedsråd til
udviklingsplaner på kirkegårdene kr. 500.000 og
skole-kirketjeneste kr. 300.000.

2
Sag: Kvartalsrapporter (1043) - Alslev Sogn
Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 incl.
redegørelse.

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 + redegørelse

Provstiudvalget har taget kvartalsrapport og
redegørelse til efterretning.
Vi konstaterer et stort forbrug på kirkegården, og
det er her svært for os at vurdere, hvad dette
skyldes. I forbindelse med indsendelse af
kvartalsrapport og redegørelse pr. 30.09.2014, vil
det være ønskeligt, at eventuelle bemærkninger fra
regnskabskontoret medsendes til belysning af
forbruget.

I henhold til drøftelse på budgetsamrådet den 2.
september 2014, står provstiudvalget gerne til
rådighed for et møde om de  økonomiske forhold i
Alslev.

3
Sag: Kvartalsrapporter (997) - Fåborg Sogn
Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 incl.
redegørelse.

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 + redegørelse

Provstiudvalget har taget kvartalsrapport og
redegørelse til efterretning. Vi imødeser
modtagelse af kvartalsrapport og redegørelse pr.
30.09.2014

4 Provstiudvalget tager kvartalsrapporten til
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Sag: Kvartalsrapporter (1025) - Ovtrup Sogn
Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 incl.
redegørelse.

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 incl. redegørelse

efterretning.

I redegørelsen omtales det, at alle valgte
menighedsrådsmedlemmer fremadrettet vil blive
tildelt et honorar. Vi gør opmærksom på, at der jf.
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd kun kan
tillægges honorar til formand, kasserer,
kirkeværger og kontaktperson.
Øvrige medlemmer kan ikke tillægges et honorar.
Provstiudvlaget anmoder om en uddybning af
menighedsrådets beslutning herom.

Provstiudvalget vil være imødekommende over for
en ansøgning om likviditetslån til køb af maskine.
Vi vil dog først kunne behandle en ansøgning, når
de faktiske forhold så som maskine, pris og
lånebehov kendes.
Vi gør opmærksom på, at jf. lovgivningen kan et
likviditetslån af 5%-reserven maksimalt ydes over
12 måneder.

5
Sag: Renovering af præstegård (965) - Fåborg
Sogn
Menighedsrådet fremsender finansieringsplan
og prisoverslag kr. 247.757,00 vedrørende
renovering af køkken og badeværelse, og
udskiftning af fyr i Fåborg præstegård.

Anmodning, finansieringsplan og prisoverslag
vedrørende renovering af præstebolig

Prisoverslag vedr. præstegård

Provstiudvalget godkender det fremsendte forslag
til renovering og frigiver op til kr. 247.757,00 af
opsparede anlægsmidler.

6
Sag: Nedrivning af skur (1184) - Horne Sogn
Menighedrådet fremsender anmodning om
nedrivning af skur ved Kirkehuset. Samlet
overslagspris incl. moms kr. 110.697,50.

Menighedsrådet anmoder om, at overskydende
opsparing fra berapning af tårn og
istandsættelse af dåbsfad jf. regnskab 2013 kr.
103.606,77 + renter omdisponeres til
ovennævnte formål.

Menighedsrådet anmoder samtidig om, at et
eventuelt restbeløb må finansieres af
menighedsrådets frie midler.

Anmodning om nedrivning af skur

Provstiudvalget imøderkommer anmodningen og
frigiver de opsparede anlægsmidler.

7
Sag: Renovering af oplagsplads (1186) -
Janderup Sogn

Godkendt.

Lise Hindsholm og Peder Chr. Thomsen deltog
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Menighedsrådet fremsender anmodning om at
bevilget opsparing kr. 50.000 til belægning på
containerplads omdisponeres til istandsættlse af
murværk der omkranser containerpladsen.

Ansøgning om forbrug af bevilgede midler til
andet formål

ikke i punktet.

8
Sag: Aftaler vedrørende betaling af
forbrugsafgifter (1190) - Varde Sogn
Menighedsrådet fremsender aftale om
sognepræsternes betaling af forbrugsafgifter
vedrørende tjenesteboligerne på henholdsvis
Ndr. Boulevard 15, Varde og Jægumsvej 47,
Varde.

Aftale vedr. forbrugsafgifter Ndr. Boulevard

Godkendt.

9
Sag: Fælles regnskabskontor (904) - Varde
Sogn
Hvordan håndterer vi den fremtidige betaling
for drift af det fælles regnskabskontor.

Notat fra møde den 26. august 2014 -
regnskabskontor

Provstiudvalget har besluttet, at man indtil videre
fortsætter med den nuværende afregningsform,
hvor regnskabskontoret får en bevilling til driften
udover menighedsrådenes bidrag. Fra 2016 skal
menighedsrådenes bidrag afregnes direkte til det
fælles regnskabskontor.

For at reducere den bevilling, som provstiudvalget
bidrager med til det fælles regnskabskontor, skal de
deltagende menighedsråd fremover bidrage med et
beløb svarende til 100% af det vejledende honorar
til kasserere.

Dette begrundes i at regnskabskontoret yder
menighedsrådene service på andre områder end
regnskabsføring.

Vejledning om honorar tages op til revision inden
2016.

10
Sag: Kirkegårdstakster (953)
På foranledning af 14 menighedsråd i Varde
provsti fremsender Varde menighedsråd
anmodning om, at provstiudvalget overvejer at
genindføre betaling for lørdagsbisættelser.

Anmodning om genovervejelse af betaling for
lørdagsbisættelser

Provstiudvalget kan ikke støtte forslaget, men
opfordrer de menighedsråd der har udgifter ved
lørdagsbisættelser til at genforhandle deres
lokalaftaler med kirkegårdspersonalet.

11
Sag: Kirkefondet (1113)
Udarbejdelse og fremlæggelse af

Der aftales fremlæggelse med Kirkefondet.
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provstiprofilen for Varde provsti.

Provstiprofil med fremlæggelse, Varde Provsti

12
Sag: Konsulentrunden (876)
Ribe Stift fremsender indbydelse til
konsulentrunden efteråret 2014.

Indbydelse til konsulentrunde efterår 2014

Ingen bemærkninger.

13
Sag: Eventuelt (825)
Eventuelt

Eventuelt

Intet.
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Orientering

14
Sag: Olietank (1189) - Strellev Sogn
Menighedsrådet fremsender orientering
vedrørende sag om nedgravet olietank ved
Strellev kirke.

Orientering vedrørende olietank

Orientering om olietank og afslag fra Varde
kommune

Punktet sættes på til behandling på næste møde.

Menighedsrådet anmodes om at redegøre for de
økonomiske aspekter i sagen.
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