
Referat for: Varde Provstiudvalg

PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00 - 18.00
Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Fraværende Kjeld Pedersen

Mødepunkt Beslutning

1
Sag: Synsudskrifter (945) - Fåborg Sogn
Fåborg kirke

Fåborg præstegård

Synsudskrift kirken 2014

Synsudskrift præstegård 2014

Kirken:
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Præstegården:
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Provstiudvalget anbefaler, at  nogle af arbejderne
indgår i en kommende renovering af præsteboligen.

2
Sag: Synsudskrifter (1139) - Hodde Sogn
Hodde kirke

Hodde kirke 2014

Godkendt.

3
Sag: Synsudskrifter (913) - Janderup Sogn
Janderup kirke

Synsudskrift kirken 2014

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Peder Chr. Thomsen deltog ikke i punktet.

4
Sag: Synsudskrifter (1147) - Kvong Sogn
Kvong kirke

Kvong præstegård

Synsudskrift 2014 - kirken

Synsudskrift 2044 - præstegården

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

5
Sag: Synsudskrifter (960) - Tistrup Sogn
Tistrup kirke

Synsudskrift 2014 - kirken

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Referat,11-06-2014 Side: 1



Mødepunkt Beslutning

6
Sag: Forbrugsafgifter (1116) - Agerbæk Sogn
Menighedsrådet fremsender aftale om
sognepræstens betaling for el og vand med
anmodning om provstiudvalgets godkendelse.

Aftale om betaling af varme, el og vand

Redegørelse for fastsættelse af el-forbrug

Vedrørende el:
Provstiudvalget godkender aftalen for afregning af
el.

Vedrørende vand:
Provstiudvalget henstiller til at aftalen om betaling
for vandforbrug genforhandles således at aftalen
følger ministeriets retningsliner af 5. februar 2003

Erik Juhl deltog ikke i punktet.

7
Sag: Renovering af præstegård (965) - Fåborg
Sogn
Menighedsrådene fremseder forslag vedrørende
omfanget af istandsættelse af Fåborg
præstegård.

Forslag vedrørende Fåborg præstegård

Rapport vedr. renovering af præstegård

Provstiudvalget anbefaler, at der arbejdes videre
med forslag 3. Renovering  til en samlet pris på ca.
220.000.

Det endelige projekt, budget og finansieringsplan
skal fremsendes til provstiudvalgets godkendelse.

8
På lukket dagsorden

9
Sag: Reperation af dige (1100) - Thorstrup
Sogn
Menighedsrådet fremsender projekt, budget og
finansieringsplan vedrørende istandsættelse af
kirkegårdsdiget.

Det er på provstesynet skønnet, at arbejdet bør
igangsættes straks,

Menighedsrådet anmoder om tillægsbevilling af
5%-reserven på kr. 230.000 til ovennævnte
istandsættelse.

Projekt, budget og finansiering

Provstiudvalget bevilger op til kr. 230.000 af 5%-
reserven til istandsættelse af kirkegårdsdiget ved
Thorstrup kirke.

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

10
Sag: Renovering/udskiftning af yderdøre
Vestervold 1. (1146) - Varde Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
tillægsbevilling af 5%-reserven kr. 100.000 til
renovering eller udskiftning af yderdøre i
præsteboligen Vestervold 1, Varde.

Ansøgning om 5% midler til renovering eller
udskiftning af døre mv, Vestervold 1

Provstiudvalget bevilger op til kr. 100.000 af 5%-
reserven til uforudsete udgifter til udskiftning af
ydredøre i præsteboligen Vestervold 1. Varde

Det endelige projekt skal fremsendes til
provstiudvalgets godkendelse inden arbejdet
igangsættes.

Morten Thaysen deltog ikke i punktet.
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Mødepunkt Beslutning

11
Sag: Restaurering af den gamle
kirkegårdsmur (833) - Varde Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
tillægsbevilling af 5%-reserven kr. 254.000 til
dækning af uforudsete udgifter i forbindelse
med istandsættelse af den gamle kirkegårdsmur.

Ansøgning vedr. 5% midler, gl. kirkegårdsmur,
Varde

Provstiudvalget bevilger op til kr. 254.000 af 5%-
reserven til uforudsete udgifter i forbindelse med
istandsættelse af den gamle kirkegårdsmur.

Morten Thaysen deltog ikke i punktet.

12
Sag: Udskiftning af vinduer og døre
Jægumsvej 45 - 47 (1148) - Varde Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
godkendelse af projekt, budget og
finansieringsplan for udskiftning af vinduer og
døre i præstegård og konfirmandstue
Jægumsvej 45 - 47.

Menighedsrådet anmoder om, at kr 40.750 af
tidligere bevilget anlægsbevilling på kr. 75.000
til bl.a. fugning af terrassedøre på Jægumsvej
omdisponeres til udskiftning af vinduer og
døre.

Ansøgning vedr. udskiftning af vinduer og døre
- Jægumsvej 45-47, Varde

Provstiudvalget godkender at døre og vinduer
udskiftes som beskrevet i menighedsrådets
ansøgning af 2. juni 2014.

Provstiudvalget godkender budget og
finansieringsplan, og at kr. 40.750 fra tidligere
anlægsbevilling på 75.000 til delvis omfugning af
præstegården og udskiftning af terrassedør i
konfirmandstuen omdisponeres til nærværende
projekt  for udskiftning af døre og vinduer.

Morten Thaysen deltog ikke i punktet.

13
Sag: Målsætning og visioner (1105)
Godkendelse af forslag til provstiudvalgets
målsætning for perioden 2013-2017.

Forslag til målsætning for Varde Provstiudvalg,
valgperioden 2013-2017

Godkendt.

14
Sag: Kurser og møder (870)
Evaluering og opfølgning på formandsmødet
den 3 juni 204.

1. Konkrete tiltag vedrørende skole-kirke
samarbejde.

2. Fastsættelse af mødedato for møde med
kirkeværger og gravere om tidsregistrering.

Dagsorden til formandsmøde den 3. juni 2014

Provstiudvalget har besluttet, at der nedsættes en
arbejdsgruppe, som skal udarbejde et forslag til
projektbeskrivelse og stillingsprofil for ansættelse
af en projektleder til  udbygning af skole-kirke
samarbejdet efter indførelse af den nye
skolereform.

Der sendes meddelselse om ovennævnte til
menighedsrådene, som bedes medbringe mandat på
budgetsamrådet til beslutning om at indgå i et
samarbejde mellem menighedsråd om ansættelse af
en projektleder.

Kursus for kirkeværger og gravere om
tidsregistrering er fastsat til tirsdag den 23.
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september kl. 17.00 - 21.00.

15
Sag: Kurser og møder (870)
Landsforeningen af menighedsråd fremsender
kursustilbud for efteråret 2014.

Landsforeningens kursusudbud efteråret 2014

Provstiudvalget afstår fra at afholde de af
Landsforeningen udbudte kurser

16
Sag: Eventuelt (825)
Eventuelt.

Eventuelt

Der forsøges arrrangeret møde med Ølgod
menighedsråd onsdag den 20. august 2014 kl. 16.00
i Ølgod præstegård, Lynevej 2.
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Orientering

17
Sag: Provstesyn præstegårde (942)
Provstesyn 2014

Side 51, 2014.04.24 Lunde præstegård

Side 52, 2014.05.06 Skovlund præstegård

Side 53, 2014.05.06 Ansager præstegård

Side 54, 2014.05.08 Thorstrup præstegård

Side 55, 2014.05.22 Nordre Boulevard 15,
Varde

Side 56, 2014.05.22 Vestervold 1, Varde

Side 57, 2014.05.22 Jægumsvej 45 - 47, Varde

Taget til efterretning.

18
Sag: Provstesyn kirker (943)
Provstesyn 2014

Side 64, 2014.04.24 Outrup kirke

Side 65, 2014.04.24 Lunde kirke

Side 66, 2014.05.06 Skovlund kirke

Side 67, 2014.05.06 Ansager kirke

Side 68, 2014.05.08 Horne kirke

Side 69, 2014.05.08 Thorstrup kirke

Side 70, 2014.05.21 Sct  Jacobi, den gl
kirkegård og Kirkens hus

Side 71, 2014.05.21 Østerlund kirkesal,
mandskabsbygning og kirkegård

Side 72, 2014.05.21 Arnbjerg kapel,
mandskabsbygning og kirkegård

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

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