
Referat for: Varde Provstiudvalg
PU møde 18. februar 2014. Kl. 15.00 - 18.00
Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Mødepunkt Beslutning

1
Sag: Ind- og udvendig istandsættelse (831) -
Alslev Sogn
Genbehandling af byggeregnskab for
renovering af Alslev kirke.

Menighedsrådet fremsender redegørelse for el-
forbrug i byggeperioden.

Redegørelse fra MR vedrørende varmeregnskab
og byggeregnskab

Byggeregnskab

Provstiudvalgsmøde(18-12-2013)

Provstiudvalget godkender, at der i
byggeregnskabet medtages et merforbrug til el på
kr. 53.564,-.

Provstiudvalget opfatter fortsat følgende udgifter
som driftsudgifter:
Begravelsesforretninger, ekstra kørsel med
rustvogn.
Brugsen konfirmandstuen
Ekstra lønomkostninger Hostrup kirke
Silvan konfirmandstue.

Grundet den økonomiske situation bevilger
provstiudvalget, at udgiften hertil på i alt kr.
4.823,39 afholdes af overskud på anlæg.

Der skal indsendes kopi af  det tilrettede regnskab.

2
Sag: Præstegården i Åstrup (1088) - Vester
Starup Sogn
Malt provsti fremsender skrivelse vedrørende
overtagelse af driften af Åstrup præstegård i
forbindelse med deling af Åstrup-Vester Starup
pastorat.

Præstegården i Åstrup

Provstiudvalget tager Malt provstis skrivelse til
efterretning.
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Mødepunkt Beslutning

3
Sag: Indvendig renovering (890) - Årre Sogn
Menighedsrådet fremsender projekt, budget og
finansieringsplan vedrørende indvendig
renovering af Årre kirke.
Der er opstået akut behov for nyt varmeanlæg,
hvorfor dette er indarbejdet i projektet.

Menighedsrådet anmoder om kr. 183.340,00 af
5%-reserven til finansiering af restbeløbet, som
skyldes uforudsete udgifter til nyt varmeanlæg.

Projekt, budget og finansieringsplan

Ansøgning og finansieringsplan

Vedr. varmeanlæg november 2010

Finansieringsplan

Provstiudvalget godkender finansieringsplanen og
bevilger op til kr. 183.340,- af 5%-reserven.

Projektet fremsendes til stiftsøvrighedens
godkendelse.

4
Sag: Mødedatoer (892)
Ekskursion fastsat til den 17. juni 2014 ønskes
flyttet.

Forslag til ny dato:
20. maj, 4., 6. eller 13. juni.

Fastlagte mødedatoer 2014

Ekskursion er flyttet til onsdag den 4. juni 2014 kl.
14.00.

5
Sag: Eventuelt (825)
Eventuelt

Eventuelt

Drøftelse af kreterier for udarbejdelse af oplæg til
foreløbige rammer for 2015.

De foreløbige rammer fremskrives med 0%.

H.C.Dalgaard orienterede om dagsorden til det
kommen stiftsråd.
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