
Referat for: Varde Provstiudvalg

PU møde 8. oktober 2014. Kl. 15.00 - 18.00
Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Morten F. Thaysen deltog kun i punkt 13.

Mødepunkt Beslutning

1
Sag: Provstiudvalgskassen (789)
Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 for
provstiudvalgskassen.

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013

Godkendt.

2
Sag: Provstiudvalgskassen (789)
Endelig budget for provstiudvalgskassen for
2015.

Budget 2015

Godkendt.

3
Sag: Synsudskrifter (1008) - Næsbjerg Sogn
Næsbjerg kirke

Synsudskrift 2014

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

4
Sag: Synsudskrifter (1204) - Ølgod Sogn
Ølgod kirke

Bejsnap kirke

Ølgod og Bejsnap kirke 2014

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

5
Sag: Udviklingsplaner for Aal og Børsmose
kirkegård (978) - Aal Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
godkendelse af udviklingsplaner for
kirkegårdene i Aal og Børsmose.

Anmodning om godkendelse af
udviklingsplaner

Udviklingsplan Aal krkegård

Provstiudvalget godkender udviklingsplanerne for
kirkegårdene i Aal og Børsmose.

Arbejdet kan igangsættes inden for de i planerne
beskrevne tiltag, i det tempo som menighedsrådet
finder midler til det inden for driftsrammen.
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Mødepunkt Beslutning

Udviklingsplan Børsmose kirkegård

6
Sag: Kvartalsrapporter (1177) - Hodde Sogn
Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

SV: Vedr. kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Vi ser, at der i kvartalsrapporten er indgået 7
måneders ligning.

Det er svært for provstiudvalget ud fra
kvartalsrapporten at vurdere den øjeblikkelige
økonomiske situation i Hodde kirkekasse.

Provstiudvalget forstår menighedsrådets mail af 17.
september 2014 sådan, at arbejdet med økonomien
føles uoverskueligt.

På grundlag heraf kan provstiudvalget anbefale, at
der søges hjælp på det fælles regnskabskontor.

7
Sag: Nyt køkken, nye vinduer og isolering
(1180) - Nørre Nebel Sogn
Genbehandling af menighedsrådets anmodning
om nyt køkken og nye vinduer i Nr. Nebel
præstegård til en samlet pris på kr. 330.051.

Menighedsrådet anmoder om, at projektet
finansieres af oveskydende opsparede
anlægsmidler.

Herudover anmoder menighedsrådet om, at der
må foretages  efterisolering af loftet til en
samlet pris på kr. 28.500, og at udgiften
finansieres af opsparing til isolering af
præstegården.

Sagen har været fremsendt til udtalelse hos
bygningskonsulent Søren Kjær, hvis udtalelse
vedlægges.

Yderligere materiale vedrørende udskiftning af
vinduer

Beskrivelse af vinduer

Anmodning om efterisolering af loft

Konsulentudtalelse og faktura

Købsaftale med Invita

Provstiudvalgsmøde(19-08-2014)

Provstiudvalget godkender udskiftning af
køkkeninventar og frigiver op til kr. 174.143 af
overskydende opsparing fra renovering af kirken.

Forslag for henholdsvis udskiftning af vinduer og
efterisolering i præstegården har været fremsendt til
udtalelse hos bygningskonsulent Søren Kjær.

Provstiudvalget godkender forslag om
efterisolering af loftet under forudsætning af, at der
tages højde for bygningskonsulentens
bemærkninger.

Provstiudvalget frigiver op til kr. 28.500 af
opsparing til efterisolering af præstegården.

Angående nye vinduer har bygningskonsulenten
konstateret, at der allerede er isat nye vinduer i
præstegården på trods af manglende godkendelse,
og at der ved provstesynet den 18.04.2013 blev
noteret følgende:
Det undersøges, om der kan indbygges
tætningslister ved alle vinduer mellem rammer og
karme.
Alle vinduer i stueplan males ind og udvendig.

Provstiudvalget konstaterer, at menighedsrådet på
egen hånd har taget stilling til udskiftning af
vinduerne og har udført arbejdet uden
provstiudvalgets godkendelse.

Provstiudvalget afventer bygningskonsulentens
udtalelse om vinduernes kvalitet og udseende. Vi
vil først herefter kunne tage stilling til, hvorvidt der
kan frigives midler til formålet.
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Mødepunkt Beslutning

8
Sag: Udviklingsplaner for Lydum og Nørre
Nebel kirkegårde (967) - Nørre Nebel Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om at
opsparede midler saldo pr. 01.01.2014 kr.
59.830  til fældning af træer og renovering  af
Nr. Nebel kirkegård  frigives til fjernelse af
lapidariet og buskads, og til etablering af ny
plæne.

Anmodning om frigivelse af opsparing til
igangsætning af udviklingsplaner

Godkendt.

9
Sag: Fælles regnskabskontor (904) - Varde
Sogn
Kontrakt med Ansager menighedsråd

Kontrakt med Ansager menighedsråd

Godkendt

10
Sag: Mødedatoer (892)
Fastlæggelse af mødedatoer for 2015 for
henholdsvis:
Provstiudvalgsmøder
Kirkegårdsbesøg - optælling til
økonomifordelingsmodellen.
Møder vedrørende præstegårdsbudgetter.

Forslag til mødedatoer 2015

Forslag til plan for kirkegårdsbesøg

Forslag til plan for møder vedrørende
præstegårdsbudgetter

Mødeplan for provstiudvalgsmøder tilrettes og ny
oversigt udsendes.

Mødeplan for henholdsvis provstiudvalgsmøder,
kirkegårdsbesøg og møder med præstegårdsudvalg
udsendes snarest til menighedsrådene.

11
Sag: Kirkegårdstakster (953)
Rollefordeling for planlægning af møde for
kirkeværger, gravere og kirkegårdsledere og de
økonomiske rammer for mødet.

Referat fra takstudvalgsmøde den 22.09.2014

Provstiudvalget støtter, at der hvert år holdes et
erfa-møde for kirkeværger, gravere og
kirkegårdsledere.

Udgifter til kaffe afholdes af provstiudvalgskassen.

Provstiudvalget mener, at erfa-mødet primært skal
planlægges af takstudvalget, idet udvalget har
faglig erfaring med, hvad der er aktuelt at bringe
op.

Provstiudvalget budgetterer ikke med midler til
foredragsholder  omhandlende den gode tone på
arbejdspladsen for en bestemt medarbejdergruppe.
Vi ser det som menighedsrådets opgave at uddanne
egne medarbejdere. Kurser kan eventuelt købes hos
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Landsforeningen af menighedsråd.

Takstudvalget anmodes om at konstituere sig med
en formand.

12
Sag: Renovering af Lundvej 12 (1202) - Varde
Sogn
Til brug for planlægning af den kommende
renovering af Lundvej 12,  anmoder Varde
menighedsråd om en redegørelse for
provstiudvalgets ønsker og behov for
fremtidige provstilokaler.

Re: Lundvej 12

Lise Hindsholm og Inger S. Knudsen deltager i
arbejdsgruppen vedrørende Lundvej 12.

Provstiudvalget har følgende ønsker til fremtidige
lokaler:

Kontor til provsten med mødebord til 4 - 6 personer
og lyddæmpende døre.

Kontor til sekretæren med mødebord til 4 personer.

Mødelokale til ca. 10-12 personer.

Handicapvenlig indgang direkte fra P-plads

Depot og teknikrum

Køkkenadgang m/skabsplads, gerne et køkken der
kan bruges uafhængigt af medarbejdernes
spiseområde/mødelokale.

Toilet/gæstetoilet

Mere dagslys og bedre indeklima.

13
Sag: Skole-kirke samarbejde (1145)
Opfølgning på beslutning om ansættelse af
skole-kirke konsulent.

Skole-kirketjeneste i Varde Provsti: udvalget
mødes 1. oktober kl. 16 for at bringe processen
videre

Vedtægten blev tilrettet og drøftet.

Der forhandles med RAMS i tilfælde af at alle
sogne tilmeldes.

Forslag til vedtægter udsendes til menighedsrådene
til godkendelse.

14
Sag: Eventuelt (825)
Eventuelt.

Eventuelt

Intet.
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Orientering

15
Sag: Nye døre i kirke og kapel (1045) - Tistrup
Sogn
Ribe Stift godkender udskiftning af døre i
Tistrup kirke og kapel.

RS - godkendelse af nye døre

Ingen bemærkninger.

16
Sag: Kirkegårdstakster (953)
Ribe Stift fremsender orientering om
opkrævning af rykkergebyr.

Opkrævning af rykkergebyr

Ingen bemærkninger.

Lise Hindsholm                         H. C. Dalgaard Hansen                Kjeld Pedersen                            Erik Juhl
formand
næstformand

Anne-Mette Strebel                  Peder Chr Thomsen                    Morten Thaysen
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