
Referat for: Varde Provstiudvalg

PU møde 13. maj 2014. Kl. 15.00 - 18.00
Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Fraværende Anne-Mette Strebel og Morten Thaysen
Erik Juhl deltog til og med punkt 8.
Kjeld Pedersen deltog til og med punkt 8.

Mødepunkt Beslutning

1
Sag: Provstiudvalgskassen (789)
Kvartalsrapport pr. 31.03.2014

Oversigt over 5%-reserven pr. 31.03.2014

Kvartalsrapport pr. 31.03.2014

§6 midler pr. 31.03.2014

Ingen bemærkninger.

2
Sag: Salg af præstegården (1085) - Aal Sogn
Menighedsrådet anmoder om godkendelse af
salg af præstegården i Aal.
Præstegården har været i offentlig udbud og er
solgt for højeste bud på kr. 7.865.500, med
overtagelse pr. 1. juni 2014.

Der foreligger endnu ikke en underskreven
købsaftale.

Salg af Aal præstegård

Provstiudvalget er indstillet på at godkende en
købsaftale med en salgspris på kr. 7.865.500.
Af tidsmæssige årsager i forhold til
overtagelsesdatoen bemyndiges provsten til at
godkende den endelige købsaftale.

3
Sag: Opførelse af ny præstebolig (1124) - Aal
Sogn
Menighedsrådet fremsender projekt og
overslagspris vedrørende opførelse af ny
præstebolig i Aal, med anmodning om en
bevilling på 5,5 mill. til det samlede projekt.

Menighedsrådet anmoder om, at projektet
finansieres af salgsprovenu fra salg af den
gamle præstebolig.

Provstiudvalget er enig med menighedsrådet i, at
overslagsprisen er meget høj, særlig set i forhold til
overslagsprisen ved arkitektkonkurrencen.
Det anbefales, at menighedsrådet rådfører sig med
byggerådgiveren, som stod for
arkitektkonkurrencen, om hvilke krav der kan
stilles til arkitekten.

Provstiudvalget er indstillet på at godkende et
projekt hvor selve boligen udgør ca. 200 m2,
embedsdelen ca. 50 m2  og garage, depot og teknik
ca. 80 m2. Disse tal er brutto m2.

Provstiudvalget bevilger en ramme på 5 mill. til det
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Anmodning vedrørende opførelse af ny
præstebolig

Projektbeskrivelse og overslagspris.

samlede projekt.

4
Sag: Synsudskrifter (1125) - Alslev Sogn
Synsudskrift kirken

Synsudskrift præstegården

Synsudskrift 2014 - Kirken

Synsudskrift 2014 - Præstegården

Kirken:
Vedrørende ny kirkedør punkt 2a: Provstesynet i
2013 konstaterede ingen mangler ved døren.
Menighedsrådet bedes foranledige at
bygningssagkyndig Arne Vendler udfærdigere en
beskrivelse af dørens tilstand evt. bilagt
billededokumentation.
Kirkegården:
Vedrørende kirkegården bør alle punkterne
indarbejdes i en udviklingsplan for kirkegården.
Såfremt det ikke kan afvente en udviklingsplan,
skal der indsendes projekt, budget og
finansieringsplan til provstiudvalgets godkendelse.

Øvrige punkter godkendes under forudsætning af
budgetmæssig dækning.

Præstegården:
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

5
Sag: Istandsættelse af murværk (859) - Ho
Sogn
Menighedsrådet anmoder om frigivelse af ca.
kr. 17.500 af opsparede midler til istandsættelse
af Ho præstegård til brug for udarbejdelse af en
rapport om præstegårdens sundhedstilstand.

SV: Ansøgning frigivelse midler til
undersøgelse Ho Præstegård

Provstiudvalget frigiver op til 20.000 til
udarbejdelse af rapport om præstegårdens
sundhedstilstand.

6
Sag: Opførelse af havepavillon (1107) -
Thorstrup Sogn
Horne og Thorstrup menighedsråd fremsender
projekt og overslagspris kr. 68.400  vedrørende
opførelse af en havepavillon ved Thorstrup
præstegård.
Menighedsrådene anmoder om godkendelse af
projektet, og om at projektet finansieres ved
omdisponering af opsparing til renovering af
præstegårdshaven.

Anmodning om opførelse af havepavillon

Godkendt.
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7
Sag: Kirkegårdstakster (953)
Strellev og Rousthøje menighedsråd fremsender
meddelelse om, at de tilslutter sig de fælles
takster for betaling for begravelser om
lørdagen.

Strellev - Lørdagsbetaling taget til efterretning

Rousthøje - Svar ang.  betaling for lørdags
begravelser

Da der nu efter individuel forhandling med de
enkelte menighedsråd er tilslutning til betaling for
lørdagsbegravelser fra alle råd, har provstiudvalget
besluttet at fastholde ordningen.

8
Sag: Kurser og møder (870)
Udarbejdelse af dagsorden til formandsmødet
den 3. juni 2014.

Indkaldelse til formandsmøde.

1. Fremtidig investering i kirke-skole samarbejde.
2. Kirkegårdstakster for granddækning
3. Åbning og fordeling af post i menighedsrådets
mailboks og     respons på henvendelser.
4. Provstiudvalgets udkast til målsætninger for
valgperioden 2013 -     2017
5. Ordet er frit.

9
Sag: Meddelelser til og fra KM (794)
Kirkeministeriet fremsender høring om
Betænkning om folkekirkens styre.

Høringsfrist 31. maj 2014.

Betænkningen kan findes på DAP-en under den
02.04.2014

Høringsbrev og høringsliste Betænkning om
Folkekirkens styre

Efter en indgående drøftelse blev det besluttet, at
provsten formulerer et høringssvar, som udsendes
til provstiudvalgets gennemsyn forud for
indsendelse af svaret.

10
Sag: Eventuelt (825)
Eventuelt.

Eventuelt

Intet.
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