
Referat for: Varde Provstiudvalg

PU møde 10. december 2014. Kl. 15.00 - 18.00
Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Mødepunkt Beslutning

1
Sag: Budget og regnskab 2015 (1080)
Endelig godkendelse af kirkekassernes
budgetter for 2015.

Pressemeddelelse

Godkendt.

2
Sag: Kvartalsrapporter (1177) - Hodde Sogn
Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 inkl. redegørelse

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Forklaring til kvartalsraport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 - pdf

Provstiudvalget tager kvartalsrapporten til
efterretning.

3
Sag: Kvartalsrapporter (1025) - Ovtrup Sogn
Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 inkl.
redegørelse.

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Følgeskrivelse til kvartalsrapport pr.
30.09.2014

Provstiudvalget tager kvartalsrapporten til
efterretning.

Provstiudvalget er indstillet på at yde finansiel
støtte til  uforudsete udgifter. Der skal fremsendes
specificeret ansøgning om tillægsbevilling af 5%-
reserven.

4
Sag: Salg af præstegården (1085) - Aal Sogn
Menighedsrådet fremsender opgørelse
vedrørende den frigivne salgsprovenu fra salg
af Aal præstegård.

Menighedsrådet anmoder om, at udgifter
vedrørende den solgte præstegård affødt af
handlen i alt kr. 95.793,64 finansieres af
salgsprovenuet.

Salg af Aal præstegård

Provstiudvalget godkender, at kr. 95.793,64
finansieres af salgsprovenu.

Det resterende beløb af salgsprovenu kr.
2.648.885,- skal anvendes til ekstraordinært afdrag
på stiftslån optaget i forbindelse med opførelse af
sognehuset.

Efter det ordinære afdrag i 2015 på kr. 441.667 vil
der være en restgæld på ca. 61.000 på stiftslånet.

Der vil i forbindelse med det ekstraordinære afdrag
opstå et overskud på de i 2015 bevilgede renter kr.
91.238 til stiftslånet.
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Overskud på renter skal primært anvendes til
indfrielse af stiftslånet i 2015. Restbeløbet kan
anvendes til manglende indtægter som følge af
salget af præstegården.

5
Sag: Ny kirkedør (1238) - Alslev Sogn
Menighedsrådet fremsender projekt og
prisoverslag kr. 38.250 vedrørende ny dør i
Alslev kirke.

Beløbet anmodes omdisponeret og frigivet fra
overskud fra renovering af kirken.

Anmodning vedrørende ny dør

Beskrivelse og prisoverslag

Provstiudvalget godkender, at kr. 38.250,-
omdisponeres og frigives til ny dør.

Projektet er fremsendt til Ribe Stift og kan først
igangsættes, når stiftsøvrighedens godkendelse
foreligger.

6
Sag: Økonomi diverse (940) - Alslev Sogn
Menighedsrådet fremsender skrivelse
vedrørende den økonomiske situation.

Skrivelse vedrørende de økonomiske forhold

Provstiudvalget skal ikke beslutte, hvordan
menighedsrådet skal finde besparelser.

Menighedsrådet opfordres til at udarbejde et budget
over konkrete besparelser i 2015. I det omfang at
besparelserne indebærer reduktion af
personaletimer, skal der fremsendes kopi af
varslingsskrivelse.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

7
Sag: Præstegårdens fremtid (908) - Kvong
Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om, at
salgsprovenu fra salg af præsteboligen i Kvong
må anvendes til renovering af graverfaciliteter,
kapel og nyt mødelokale.

Salg af Præstegård

Under forudsætning af at Nr. Nebel og Lydum
menighedsråd er indforstået hermed, godkender
provstiudvalget, at det salgsprovenu der måtte
fremkomme efter indfrielse af stiftslån, primært
anvendes til renovering af de nuværende
graverfaciliteter og kapel ved Kvong kirke.
Indretning m.v. tages der stilling til, når der
foreligger et forslag fra menighedsrådet.

Provstiudvalget vil sende sagen i høring i Nr. Nebel
og Lydum menighedsråd.

8
Sag: Reparation af tagværk over skib og
murværk ved dør (1233) - Næsbjerg Sogn
Menighedsrådet fremsender projektbeskrivelse,
budgetoverslag kr. 33.000 vedrørende
reparation af tagværk over skib og revner i
murvær ved kirkedør.

Menighedsrådet anmoder om tillægsbevilling af

Provstiudvalget afslår bevilling af 5%-reserven.

Provstiudvalget anser det for en driftsudgift, som
menighedsrådet skal afholdes inden for
driftsrammen.
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5%-reserven til finansiering af udgiften.

Anmodning om reparation af tagværk over skib
og murværk ved dør

9
Sag: Restaurering af den gamle
kirkegårdsmur (833) - Varde Sogn
Menighedsrådet fremsender endeligt
byggeregnskab for istandsættelse af den gamle
kirkegårdsmur i Varde.

Regnskabet udviser en budgetoverskridelse på
kr. 535.491,39, hvortil der tidligere er bevilget
midler af 5%-reserven.

Byggeregnskab og anmodning om udbetaling af
5%-reserven

Provstiudvalget tager byggeregnskabet til
efterretning.

Morten Thaysen deltog ikke i punktet.

10
Sag: Opførelse af ny handicaptoilet ved
Arnbjerg kapel (850) - Varde Sogn
Menighedsrådet fremsender endeligt
byggeregnskab vedrørende opførelse af
toiletbygning ved Arnbjerg kapel.

I henhold til den tidligere frigivelse af
10.07.2012 på kr. 470.000 er der en
budgetoverskridelse på kr. 27.289,72.

Menighedsrådet anmoder om frigivelse af i alt
kr. 497.289,72, og at restindestående på
kontoen kr. 8.256,75 omdisponeres til
skitseprojekt for adgangsforhold ved Arnbjerg
kapel.

Ansøgning vedr. frigivelse af midler -
handicaptoilet, Arnbjerg kapel

Provstiudvalget tager byggeregnskabet til
efterretning.

Provstiudvalget frigiver i alt kr. 497.289,72 af
opsparede midler til projektet.

Provstiudvalget godkender, at restbeløbet
omdisponeres til skitseprojekt for adgangsforhold
ved Arnbjerg kapel.

Morten Thaysen deltog ikke i punktet.

11
Sag: Økonomi diverse (1083) - Varde Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
frigivelse af anlægsopsparing kr. 97.500,- til
renovering af forplads ved præstebolig og
konfirmandstue på Jægumsvej.

Ansøgning vedr. frigivelse af midler fra
Jægumvej forplads

Godkendt.

Morten Thaysen deltog ikke i punktet.

12
Sag: Økonomi diverse (1083) - Varde Sogn
Menighedsrådet fremsender endeligt

Provstiudvlaget frigiver kr. 66.235,- af opsparede
midler til formålet.
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byggeregnskab vedrørende reperation af mur og
overligger ved Arnbjerg Kapel med anmodning
om frigivelse af opsparing til formålet.

Ansøgning vedr. frigivelse af midler til
reparation af mur, Arnbjerg kapel

Rest indestående plus påløbne renter i perioden kan
overføres til  skitseprojekt for adgangsforholdene
ved Arnbjerg kapel.

Morten Thaysen deltog ikke i punktet.

13
Sag: Renovering af sokkel og nedløb ved
kor/apsis (1237) - Varde Sogn
Menighedsrådet fremsender forprojekt og
budgetoverslag kr. 70.000 vedrørende
renovering af udvendig sokkel og nedløb ved
kor og apsis.

Menighedsrådet anmoder om tillægsbevilling af
5%-reserven til finansiering af udgiften.

Ansøgning - Sct. Jacobi Kirke, renovering af
sokkel og nedløb ved kor/apsis

Provstiudvalget afslår bevilling af 5%-reserven.

Provstiudvalget anser det for en driftsudgift, som
menighedsrådet skal afholde inden for
driftsrammen.

Forprojektet er fremsendt til Ribe Stift og kan først
igangsættes, når stiftsøvrighedens godkendelse
foreligger.

Morten Thaysen deltog ikke i punktet.

14
Sag: Renovering velfærdsfaciliteter og nyt tag
(829) - Ølgod Sogn
Menighedsrådet fremsender afsluttende
regnskab vedrørende renovering af
mandskabsfaciliteter og nyt tag på kirkehuset.

Arbejdet afsluttes med et samlet overskud på
kr. 179.060,94.

Anlægsopgørelse over tag og
mandskabsfaciliteter til godkendelse på
kommende provstimøde!

Afsluttende byggeregnskab

Provstiudvalget tager regnskabet til efterretning.

Overskuddet skal indsættes på en opsparingskonto
og beløbet kan søges fri til kommende
anlægsopgaver.

Byggeregnskabet skal følge det ordinære regnskab
for 2014 som et biregnskab.

Anne-Mette Strebel deltog ikke i punktet

15
Sag: Tilbygning til kirkehuset (1236) - Ølgod
Sogn
Menighedrådet fremsender anmodning om
frigivelse af kr. 50.000 af opsparing til ny
præstebolig, til undersøgelse af mulighed for
bygning af præstekontor m.m. ved Kirkehuset.

Anmodning om frigivelse af kr, 50.000 til
undersøgelse af

Provstiudvalget frigiver op til kr. 50.000 til det
ansøgte formål.

Anne-Mette Strebel deltog ikke i punktet.

16
Sag: Opførelse af ny præstebolig (851) - Øse
Sogn

Provstiudvalget bevilger kr. 76.961,14 af 5%-
reserven till uforudsete udgifter.
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Øse og Næsbjerg menighedsråd fremsender
afsluttenede regnskab for opførelse af ny
præstebolig, køb af Kirkehuset Sønderskovvej
121 og indretning af kirkekontor.

Menighedsrådene anmoder om kr. 140.049,69
kr. af 5%-reserven til dækning af uforudsete
udgifter i forbindelse med byggeriet.

Afsluttende regnskab præstebolig og kirkehus
121

Aftale vedrørende dækning af eventuelle
uforudsete udgifter.

Beløbet fremkommer således:
Underskud på byggeregnskabet   kr. 315.861,14
- renter af anlægsopsparing             kr.    75.000,00
-  afsatte frie midler  jf. aftale              kr.
163.900.00

Rest                                                          kr.
76.961,14

Byggeregnskabet skal følge det ordinære regnskab
for 2014 som et biregnskab

17
Sag: Skole-kirke samarbejde (1145)
Forslag til vedtægt for VAMS, skole-kirke
samarbejde i Varde provsti

VAMS-forslag til vedtæg

Det endelige forslag til vedtægt udarbejdes og
sendes ud til godkendelse og underskrift hos
menighedsrådene.

18
Sag: Kirkegårdstakster (953)
Udvalget vedrørende fælles kirkegårdstakster
fremsender anmodning om økonomisk bistand
til afholdelse af inspirationsmøder,
samarbejdsmøder, faglige udviklingskurser til
fremme af samarbejde mellem kirkerne i Varde
provsti.

Udvalget foreslår, at der stilles en pulje på kr.
20.000 til rådighed for dette arbejde.

Ansøgning vedrørende økonomisk dækning

Provstiudvalget bevilger kr. 2.100 af
provstiudvalgskassen til honorar og befordring til
mødet for gravere, kirkegårdsledere og
kirkeværgere i januar 2015.

Provstiudvalget vil gerne bakke om initiativet.

Jævnfør lovgivningen kan menighedsrådenes
udgifter ikke afholdes af provstiudvalgskassen med
mindre der foreligger en vedtægt for samarbejde
mellem menighedsrådene.

Vi opfordrer til at udvalget (pånær Kjeld Pedersen
og Inger Knudsen som er inhabile i kraft af deres
relation til provstiudvalget) udarbejder et oplæg til
det forberedende budgetsamråd den 24. marts 2015.

19
Sag: Udviklingsplaner og kostprisberegninger
(921)
Drøftelse af hvordan provstiudvalget forholder
sig til menighedsrådenes ønske om at fjerne
gravstedsforhækkene.

Vedrørende forhække

Vedrørende forhække

Som udgangspunkt mener provstiudvalget at
forhække på gravsteder bør bevares. Sagen må i
hvert enkelte tilfælde bero på en forhandling med
menighedsrådet.

20
Sag: Diæter- og rejseudgifter provstiudvalg

Provstiudvalget har besluttet, at der udbetales høj
takst for befordring til provstiudvalgsmedlemmer
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(813)
Behandling af hvorvidt der skal udbetales høj
eller lav takst for befordring til
provstiudvalgsmedlemmer.

Problematikken er, at såfremt
provstiudvalgsmedlemmer skal anvende
offentlig transport for at deltage i
provstiudvalgsmøder m.v. skal der som
minimum altid udbetales 2 diæter, da
transporttid og møde altid vil overstige 4 timer.

Det vil driftsmæssigt være billigere for
provstiet at udbetale høj takst og dermed ofte
kun 1 diæt pr. møde.

Orientering om regler for kørsel i forbindelse
med møder i provstiudvalget

for kørsel til diverse møder i provstiet.

Ovennævnte begrundes i, at det vil blive
forholdsvis dyrere såfremt udvalgsmedlemmerne
skal benytte offentlige transportmidler, idet der så
skal udbetales minimum 2 diæter i forbindelse med
hvert møde.

Ligeledes er det så at sige umuligt at anvende
offentlige transportmidler i forbindelse med møder
arrangeret lokalt hos menighedsrådene.

21
Sag: Kirkefondet (1113)
Det videre arbejde med provstianalyse
udarbejdet af Kirkefondet.

Slides fra fremlæggelse findes i sagsmappen.

VS: Slides fra fremlæggelsen

Udsat til næste møde.

22
Sag: Eventuelt (825)
Eventuelt

Eventuelt

Intet.
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Orientering

23
Sag: Konsulentrunden - referater (852)
Orientering om konsulentrundens besøg i Varde
og Ølgod.

Varde - Sct. Jacobi, torvebelægning ved trappe
og kor 28.10.2014

Ølgod - revne i granitkvadre og tilbygning til
sognehus

Taget til efterretning.

24
Sag: Udskiftning af vinduerne i kirkens
nordside (1195) - Strellev Sogn
Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende
udskiftning af vinduer i Strellev kirke.

Afgørelse - udskiftning af vinduer i Strellev
Kirke

Taget til efterretning.

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

Anne-Mette Strebel           Peder Chr. Thomsen                 Morten F. Thaysen

Referat,10-12-2014 Side: 7


