
Referat for: Varde Provstiudvalg
PU møde 30. januar 2014. Kl. 14.00 - 18.00
Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Fraværende Morten Thaysen
Kjeld Pedersen deltog ikke i punkterne 2, 3, 4 og 6.

Mødepunkt Beslutning

1
Sag: Revision af kirkekasser (891)
Der afholdes møde med provstirevisoren kl.
15.00.

Indbydelse til møde vedr. forvaltningsrevision

Provstiudvalgsmøde(19-03-2013)

Revisoren orienterede om forvaltningsrevision
vedrørende ansættelsesbreve og
forpagtningskontrakter.
Revisoren fortsætter løbende opfølgning på
mangler på henholdsvis ansættelsesbreve og
forpagtningskontrakter.

Revisoren orienterede om fokusområder for
regnskab 2012, kirkegårdstakster generelt - med
særlig fokus på årlige regning og lørdagstakster.
Der er generel få fejl.

Revisoren orienterede om mulighed for at
menighedsrådet kan anmode revisoren om
regnskabssyn inden  aflevering af det endelige
regnskab. Pris 550 + moms.

Drøftelse af fokusområder for 2013:
Afregning af honorar til formand, kasserer,
kontaktperson og kirkeværge set i forhold til
provstiets vejledning om udbetaling af honorar.
Vejledning om honorar fremsendes til revisor.
Ansattes ferieafvikling set i forhold til udbetaling
af godtgørelse for ikke afholdte feriedage/særige
feriedage.

Fokusområder for regnskab 2014:
Kontrol af at tidsregistrering på kirkegården finder
sted.
Kontrol af om regnskabet. giver et retvisende
billede af tidsregistreringen.

2
Sag: Synsudskrifter (1063) - Rousthøje
Kirkedistrikt
Rousthøje kirke

Synsudskrift 2013 - kirken

Udbedring af mangler afventer drøftelse på
provstesynet 2016.

Menighedsrådet gøres opmærksom på, at der skal
deltage en bygningssagkyndig i synet.
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Mødepunkt Beslutning

3
Sag: Økonomi diverse. (880) - Ansager Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
tillægsbevilling kr. 23.125,00 til dækning af
udgift til udskiftning af vinduesparti i Skovlund
præstegård.

Ansøgning om tillægsbevilling kr. 23.125,00

Provstiudvalget afslår bevilling af midler af 5%-
reserven til udskiftning af vindue i Skovlund
præstegård.

Provstiudvalget finder at menighedsrådene skal
finansiere udgiften til udskiftning af vinduer
indenfor driftsrammen. Det samme gælder også
midler til kalkning og maling af Ansager
præstegård.

Vi gør opmærksom på, at udskiftning af vinduer i
præstegården skal godkendes af provstiudvalget før
arbejdet igangsættes.

4
Sag: Arealoverførsel 375 m2 (1069) - Lunde
Sogn
Arealoverførsel på 375 m2 til Lunde kirke fra
Jacob Ravn, Lunde
Pris kr. 0,-.

Arealoverførsel ved Lunde Kirke, 6830 Nr.
Nebel.

Godkendt.

5
Sag: Konfirmandstue (930) - Næsbjerg Sogn
Øse og Næsbjerg menighedsråd fremsender
anmodning, projekt, budget kr. 1.470.000 og
finansieringsplan vedrørende opførelse af ny
konfirmandstue ved Næsbjerg kirke.

Projekt, budget og finansieringsplan

Provstiudvalget kan ikke godkende det
foreliggende projektet.

Projektet har været fremsendt til udtalelse hos
provstiets bygningskonsulent Søren Kjær.

Menighedsrådet skal foranledige, at der udarbejdes
et projekt, hvor der tages højde for de i
konsulentudtalelsen omtalte punkter.

Der skal foreligge dokumentation for rådgivers
ansvarsforsikring.

Provstiudvalget vil først tage stilling til budgettet,
når der foreligger nyt projekt.
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Mødepunkt Beslutning

6
Sag: Automatisk ringeanlæg (1065) -
Skovlund Sogn
Menighedsrådet anmoder om frigivelse af kr.
6.002,26 af opsparing til automatisk
ringeanlæg, til finansiering af merudgift
vedrørende installation af ringeanlæg.
Samtidig anmodes der om frigivelse af kr.
16.875 til udskiftning af uret i det automatiske
ringeanlæg, idet man ved installationen
desværre har valg et for lille ur.

Oprindelig opsparing kr. 150.000
Tidligere frigivet til formålet kr. 116.500

Ansøgning vedrørende automatisk ringeanlæg

Provstiudvalget frigiver kr. 6.002.26 til finansiering
af merudgift til installation af ringeanlæg og kr.
16.875,00 til finansiering af udskiftning af ur i
ringeanlæg.

Restbeløbet af opsparing til ringeanlæg kr.
10.622,74 skal indsættes på en opsparingskonto til
anlæg.

7
Sag: Køleanlæg i kapel (1034) - Vester Starup
Sogn
Menighedsrådet fastholder ønsket om køb af
kistekøler til kapellet
 ved Vester Starup kirke.

Menighedsrådet anmoder om, at anvende de af
provstiudvalget tidligere bevilgede kr. 40.000
af %5-reserven må anvendes til formålet.

Kistekøler, V. Starup

Provstiudvalget godkender, at de tidligere
bevilgede midler af 5%-reserven til køleanlæg i
kapel anvendes til kistekøler.

Restbeløbet til kistekøler skal finansieres inden for
driftsrammen.

8
Sag: Kurser og møder (818)
Landsforeningen af menighedsråd afholder
Introduktionskursus for
provstiudvalgsmedlemmer i Helle Hallen den
25. februar 2014.

Hvem ønsker at deltage i kurset?

Introduktionskursus for
provstiudvalgsmedlemmer

Anne-Mette Strebel
Peder Chr. Thomsen
Kjeld Pedersen
Erik Juhl

9
Sag: Landsforeningen af menighedsråd (915)
Landsforeningen af menighedsråd fremsender
opfordring til deltagelse i projekt "Mere kirke
for pengene".

Mere kirke for pengene

Ingen bemærkninger.
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Mødepunkt Beslutning

10
Sag: Kurser og møder (818)
Provsten ansøger om kr. 2.500,- til dækning af
udgifter vedrørende opfølgningsseminar i
forbindelse med efteruddannelse.

VS: Propil 23-24. januar

VS: Propil 23-24. januar

Godkendt.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

11
Sag: Eventuelt (825)
Eventuelt

Eventuelt

Intet.
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Orientering

12
Sag: Opførelse af  maskinhus (970) - Horne
Sogn
Ribe Stift godkender projekt vedrørende
opførelse af nyt maskinhus på kirkegården ved
Horne kirke.

Arbejdet kan først igangsættes, når der forligger
en af provstiudvalget godkendt
finansieringsplan.

Afgørelse

Ingen bemærkninger.

13
Sag: Ny klokke (803) - Næsbjerg Sogn
Ribe Stift godkender projekt vedrørende
etablering af ny klokkestol til 2 klokker og
anskaffelse af ny klokke til Næsbjerg kirke.

RS godkender ny klokke og klokkestol.

Ingen bemærkninger.

14
Sag: Revnedannelser og indvendig kalkning
m.v. (971) - Strellev Sogn
Ribe Stift godkender den stedfundne flytning af
orglet i Strelle kirke fra tårnrummet til skibet og
indretning af tårnrum med bord og stole.

RS - Afgørelse vedrørende flytning af orgel

Ingen bemærkninger.

15
Sag: Meddelelser til og fra Ribe Stift (916)
Ribe Stift fremsender orientering om valg af
valgbestyrelse til bispevalget.

Orientering om valg af valgbestyrelse

Ingen bemærkninger.
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