
Referat for: Varde Provstiudvalg

PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00 - 18.00
Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Mødepunkt Beslutning

1
Sag: Meddelelser til og fra provstiet (849)
Grene provsti fremsender forespørgsel om
oprettelse af et samarbejde om ansættelse af en
personalekonsulent mellem Grene, Malt og
Varde provsti.

Samarbejde mellem Varde, Malt og Grene
provstier

Provstiudvalget er positivt stemt over for et
samarbejde med Malt og Grene provsti omkring
ansættelse af personalekonsulent.

Sagen tages op på et formandsmøde i juni 2015.

Såfremt forslaget vinder tilslutning, skal det
afklares med Malt og Grene provsti, hvornår
ansættelse skal ske.

2
Sag: Honorar til menighedsråd (1087)
Revision af provstiets vejledning om honorar til
formand, kasserer, kontaktperson og
kirkeværge.

Vejledende honorar til menighedsråd 2012.

Punktet drøftes på næste møde.

3
Sag: Skole-kirke samarbejde (1145)
Planlægning af det videre forløb vedrørende
VAMS - Varde Provstis Menighedsråds
Skoletjeneste.

Underskrevet vedtægt for VAMS

Stiftende generalforsamling afholdes den 19. maj
kl.. 19.00 Vestervold 1, Varde.

Indkaldelse udsendes snarest.

Der indkaldes en repræsentat fra RAMS, som
observatør ved det stiftende generalforsamling.

4
Sag: Budget og regnskab 2016 (1249)
Evaluering af det forberedende budgetsamråd.

Indkaldelse til forberedende budgetsamråd -
afløser tidligere udsendte.

For teknisk gennemgang.

Gennemgang af pengestrømninger.

Prognose for hovedtal lægges ud på DAPen ca. en
uge før budgetsamråd.

Bedre tid til drøftelse på det forberedende
provstiudvalgsmøde.

Modellen skal ikke fylde for meget i
gennemgangen af tallene.

5
Sag: Udviklingsplan (1081) - Fåborg Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
godkendelse af udviklingsplan for Fåborg

Udsat til næste møde.
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kirkegård.

Anmodning om godkendelse af udviklingsplan

Udviklingsplan og behovsanalyse

6
Sag: Aftale om betaling af forbrugsafgifter,
havepasning m.v. (1274) - Henne Sogn
Menighedsrådet fremsender aftale med præsten
om betaling for el, varme og vand i Henne
præstegård.

Aftale om betaling for el,varme og vand

Godkendt.

7
Sag: Skimmelsvamp i Kirkehuset (1209) -
Janderup Sogn
I henhold til provstiudvalgets beslutning af
23.01.2015 fremsender menighedsrådet
anmodning om tillægsbevilling på kr. 42.500 af
5%-reserven til uforudsete udgifter i
forbindelse med tidligere lejers erstatningskrav.

Ansøgning om midler af 5 % reserven

Godkendt.

Lise Hindsholm og Peder Chr. Thomsen deltog
ikke i punktet.

8
Sag: Renovering af Sct. Jacobi Kirke (800) -
Varde Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
godkendelse af enterprisebudget for renovering
af Sct. Jacobi Kirke og om at anlægsbevillingen
hæves til niveau med enterprisebudgettet.

Det forventes, at der foreligger en afklaring om
det endelige beløb inden mødet.

Anmodning om godkendelse af
entrepriseindstilling

Vedrørende byggemøder

Anlægsopsparing pr. 31.12.2015

Provstiudvalget godkender entreprisebudgettet og
er indstillet på at bevilge op til kr. 312.960 i budget
2016.

Menighedsrådet bedes medtage det endelige beløb
som budgetønske til anlægsudgifter i budgettet for
2016. Der skal tages højde for eventuel statstilskud
og tilsagn om fondsmidler.

Morten Thaysen deltog ikke i punktet.

9
Sag: Nyt kapel, sognehus og servicebygning
(1276) - Vester Starup Sogn
Menighedsrådet fremsender redegørelse

Provstiudvalget takker for orienteringen.

Vi hører gerne fra jer, når svaret foreligger på
skrift.
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vedrørende problemer med afløftning af
byggemoms vedrørende opførelse af nyt kapel,
sognehus og servicebygning.

Redegørelse vedrørende moms

Provstiudvalget deltager gerne i et møde for
drøftelse af problematikken.

10
Sag: Tilbygning til kirkehuset (1236) - Ølgod
Sogn
Menighedsrådet anmoder om godkendelse af
fremsendte skitseprojekt vedrørende om- og
udbygning af Kirkehuset i Ølgod.

Skitsforslag

Provstiudvalget godkender principielt det
fremsendte skitseprojekt og en anlægsramme for
projektet på op til kr. 4.000.000 inkl. moms.

Det bemærkes:
1. At der skal være mulighed for opsætning af
interaktive tavler i begge mødesale.
2. Der bør være depotrum (til stole m.m.) i
tilknytning til mødesale.
3 At det ikke vil være muligt at undervise 3 hold
konfirmander på samme tid, når der kun er to
præster i pastoratet.

Det endelige projekt skal fremsendes til
provstiudvalgets godkendelse.

Anne-Mette Strebel deltog ikke i punktet.

11
Sag: Nyt blytag (854) - Ølgod Sogn
Kirkeministeriet fremsender meddelelse om
bevilling af statstilskud kr. 171.275,- til nyt
blytag på Ølgod kirke.

KM meddeler tilsagn om statstilskud kr.
171.275.

Der er ikke optaget stiftslån til finansiering af nyt
blytag på Ølgod kirke. Udgiften er finansieret af
ligningsmidler.

Statstilskuddet kan derfor anvendes til nedsættelse
af den kirkelige ligning.

Provstiudvalget foreslår, at beløbet indsættes på en
separat anlægsopsparing. Beløbet kan derefter
søges fri til en kommende anlægsopgave.

Anne-Mette Strebel deltog ikke i punktet.

12
Sag: Provstiudvalgskassen (789)
Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

5%-reserve pr. 31.03.2015

Regnskab for udviklingsplaner og
kostprisberegninger pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

5%-reserve pr. 31.03.2015

Regnskab vedr. udviklingsplaner og
kostprisberegninger

Godkendt.
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13
Sag: Eventuelt (825)
Eventuelt.

Eventuelt

Emner til formandsmøde:
Kostprisberegninger.
Personalekonsulent.
Dagsorden og mødeledelse som en
formandsopgave.

Emner til ekskursion:
Konfirmandstuen i Næsbjerg
Implementering af udviklingplan på Nr. Nebel
kirkegård

Provstiudvalget er sindet at godkende ansøgning fra
sekretær om deltagelse i Akademiuddannelse i
Offentlig Administration.
Præstegården i Aal
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Orientering

14
Sag: Konsulentrunden (876)
Ribe Stift fremsender program for
konsulentrunden den 15.april 2015.

Program for konsulentrunde 15. april 2015

Ingen bemærkninger.

15
Sag: Gave + arv efter Emma og Sigfred
Sørensen (1068) - Lønne Sogn
Ribe Stift frigiver kr. 35.584,04 til projektører
til belysning af Lønne kirke.

Frigivelse kr. 35,584,04 til projektører til
belysning af kirken

Ingen bemærkninger.

16
Sag: Ny kirkedør (1238) - Alslev Sogn
Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende
udskiftning af udvendig dobbelt dørfløj i Alslev
kirke.

Afgørelse - dobbeltdør - Alslev Kirke

Ingen bemærkninger.

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

Anne-Mette Strebel            Peder Chr. Thomsen                      Morten Thaysen
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