
Referat for: Varde Provstiudvalg

PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00 - 18.00
Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Mødepunkt Beslutning

1
Sag: Provstiudvalgskassen (789)
Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster
den 6. og 7. maj 2015 på Hotel Nørre Vinkel,
Lemvig. Udgiften pr. provst forventes at være
ca. kr. 2.000.

Provsten anmoder om, at udgiften dækkes af
provstiudvalgskassen.

VS: Provsteseminar 6. og 7. maj 2015, pris

Godkendt.

Provstiudvlaget giver samtidig en stående
godkendelse til, at provsten hvert år bevilges
deltagelse i det af Ribe Stift arrangerede seminar
for provster.

Peder Chr. Thomsen, Morten Thaysen og Lise
Hindsholm deltog ikke i punktet.

2
Sag: Provstiudvalgskassen (789)
Endelig godkendelse af årsregnskabet 2014 for
provstiudvalgskassen.

Endelig årsregnskab for 2014

Provstiudvalget godkender regnskab 2014 for
provstiudvalgskassen afleveret den 27.02.2015 kl.
11.24.

3
Sag: Provstiudvalgskassen (789)
Provsten fremsender anmodning om en stående
bevilling af provstiudvalgskassen på kr. 25.000
pr. år til afholdelse af provstikonventer for
provstiets præster.

Samtidig anmodes der om en engangsbevilling
på kr. 3.000 til køb af bøger til præsterne.

Ansøgning om bevilling til provstikonventer

Godkendt.

Provstiudvalget ønsker at udgiften fremgår af
regnskabet med separat projektkode.

Peder Chr. Thomsen, Morten Thaysen og Lise
Hindsholm deltog ikke i punktet.

4
Sag: Budget og regnskab 2016 (1249)
Fastsættelse af principper for beregning af de
foreløbige rammer for de kirkelige kasser.
Oplæg til drøftelse fremlægges på mødet.

Forslag til rammer for præstegårdsbudgetter
vedlægges.

Ribe stift fremsender meddelelse om rentesatser
og stiftsbidrag for 2016.

Indkaldelse til forberedende budgetsamråd
vedlægges.

Provstiudvalget har besluttet at styrke aktiviteterne,
hvorfor midler afsat til aktiviteter forbliver på
samme niveau som 2015.

Midler til kirkegården tilpasses på basis af pris pr.
enhed i 2015 og antal optalt i januar 2015.
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Ribe Stift -  Stiftsbidrag og rentesatser 2016

Indkaldelse til forberedende budgetsamråd -
afløser tidligere udsendte.

Forslag til præstegårdsbudgetter

5
Sag: Skole-kirke samarbejde (1145)
Valg af provstiudvalgets repræsentant til
henholdsvis repræsentantskabet og bestyrelsen
for VAMS.

VAMS - vedtægt

Anne-Mette Strebel er valgt som provstiudvalgets
repræsentant og bestyrelsesmedlem for VAMS.

6
Sag: Fælles regnskabskontor (904) - Varde
Sogn
Varde menighedsråd fremsender oplæg til
drøftelse af den fremtidige struktur og økonomi
for det fælles regnskabskontor.

Der er aftalt møde med Varde menighedsråd
den 19. marts kl. 15.00 - 17.00 i Kirkens Hus.

Oplæg til drøftelse vedr. regnskabskontoret

Oplægget blev drøftet.

Erik Juhl deltog ikke i punktet.

7
Sag: Forsatsvinduer (1262) - Agerbæk Sogn
Menighedsrådet fremsender forslag til og
anmodning om montering af forsatsvinduer i
Agerbæk kirke.

Pris i henhold til tilbud kr. 109.835,- ex. moms.

Menighedsrådet anmoder om frigivelse af
anlægsopsparing til formålet på kr. 96.436,79
og at restbeløbet må finansieres af frie midler.

Ansøgningom montering af forsatsvinduer

Provstiudvalget frigiver anlægsopsparing kr.
96.436,79 til montering af forsatsvinduer i
Agerbæk kirke og godkender, at restbeløbet
finansieres af menighedsrådets frie midler.

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

Peder Chr. Thomsen og Erik Juhl deltog ikke i
punktet.

8
Sag: Efterisolering af loftet i tårnet. (1263) -
Agerbæk Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
efterisolering af loft i tårnet.

Budgetoverslag kr. 45.000.

Provstiudvalget godkender, at udgiften finansieres
af menighedsrådets frie midler.

Sagen er fremsendt til Ribe Stift og kan først
igangsættes, når stiftsøvrighedens godkendelse
foreligger.
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Menighedsrådet anmoder om at udgiften
finansieres af frie midler.

Ansøgning om efterisolering af loftet i tårnet.

Peder Chr. Thomsen og Erik Juhl deltog ikke i
punktet.

9
Sag: Økonomi diverse (940) - Alslev Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
frigivelse af kr. 5.155,67 af overskud fra
kirkerenoveringen til udgifter til afdækning af
af orgel.

Bilag vedrørende orgelafdækning

Ansøgning om frigivelse af midler til
orgelafdækning

Godkendt.

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

10
Sag: Økonomi diverse (940) - Alslev Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om kr.
115.000 i økonomisk hjælp af 5%-reserven.

Ansøgning om økonomisk hjælp af 5%-
reserven

Menighedsrådets svar på PU henvendelse af
26.02.2015

Provstiudvalget har besluttet at bevilge kr. 75.000
som ekstraordinær bevilling til drifts i 2016.

Ovennævnte bevilling bedes angivet som ønske i
budget 2016.

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

11
Sag: Forpagtningskontrakter (1270) - Alslev
Sogn
Forpagtningskontrakt med Torben Pallesen

Tillæg til forpagtningskontrakt med Stald
Alslev

Forpagtningskontrakt med Torben Pallesen

Tillæg til forpagtningskontrakt med Stald
Alslev

Godkendt.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

12
Sag: Indvendig istandsættelse og kalkning af
vægge (958) - Ho Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
opsætning af Drytech affugter i Ho kirke.

Pris kr. 71.000 inkl. moms såfremt man opnår
den ønskede effekt og ønsker at beholde

Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet
afholder udgiften til opsætning af affugter.

Udgiften skal afholdes af de frie midler, da
provstiudvalget ikke finder grundlag for at bevilge
tilskud af 5%-reserven.

Projektet fremsendes til Ribe Stift og kan først

Referat,17-03-2015 Side: 3



Mødepunkt Beslutning

affugterne fremadrettet.

Menighedsrådet anmoder om tillægsbevilling
på halvdelen af beløbet og at den resterende
halvdel finansieres af frie midler.

Ansøgning om opsætning af Drytech affugter

Tilbud på opsætning af Drytech affugter

igangsættes, når stiftsøvrighedens godkendelse
foreligger.

Peder Chr. Thomsen, Kjeld Pedersen og Morten
Thaysen deltog ikke i punktet.

13
Sag: Udviklingsplan (1073) - Kvong Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
godkendelse af udviklingsplanen for Kvong
kirkegård.

Udviklingsplan til godkendelse.

Godkendt med følgende rettelse til teksten side 18
vedrørende ledige og bevaringsværdige gravsteder:
"Det samme gælder gravsteder, hvor
fredningsperioden er udløbet, og hvorpå der er
anbragt et bevaringsværdigt gravminde."

Peder Chr. Thomsen, Kjeld Pedersen og Morten
Thaysen deltog ikke i punktet.

14
Sag: Restaurering af den gamle
kirkegårdsmur (833) - Varde Sogn
Menighedsrådet fremsender revideret regnskab
for renovering af den gamle kirkegårdsmur.

I det tidligere fremsendet regnskab var der ikke
taget højde for afløftning af moms.

Momsafløftningen betyder, at der er
tilbagebetalt kr. 260.751,64 af de tidligere
udbetalte 5%-reserve.

Regnskab vedr. den gamle kirkegårdsmur

Taget til efterretning.

Peder Chr. Thomsen, Kjeld Pedersen og Morten
Thaysen deltog ikke i punktet.

15
Sag: Tilbygning til kirkehuset (1236) - Ølgod
Sogn
Menighedsrådet anmoder om godkendelse af
fremsendte skitseprojekt vedrørende udbygning
af Kirkehuset i Ølgod.

Skitseforslag

Provstiudvalget er ikke i stand til at godkende
størrelsen af byggeriet, på det foreliggende
grundlag.

Provstiudvalget anmoder menighedsrådet om at
fremsende et forslag, hvor de to mødelokaler kan
slåes sammen til et stort mødelokale. Desuden skal
det indeholde to præstekontorer på ens størrelse og
et reduceret gangareal.

Ovennævnte kunne eventuelt opnåes ved, at det
eksisterende mødelokale indrettes til
præstekontorer m.v.

Anne-Mette Strebel deltog ikke i punktet.
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16
Sag: Eventuelt (825)
Eventuelt.

Eventuelt

Intet.
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Orientering

17
Sag: Konsulentrunden (876)
Ribe Stift fremsender indbydelse til
konsulentrunde foråret 2015

Indbydelse til konsultentrunde forår 2015

Kvong har fremsendt sendt anmodning. Strellev
kommer muligvis med på foranledning af
konsulenternes ønske.

Peder Chr. Thomsen, Kjeld Pedersen og Morten
Thaysen deltog ikke i punktet.

18
Sag: Stiftsrådsmøder (1271)
H.C.Dalgaard orienterer om stiftsrådsmødet den
24. februar 2015.

Referat fra møedet den 24. februar 2015

H.C. Dalgaard orienterede.

Peder Chr. Thomsen og Morten Thaysen deltog
ikke i punktet.

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

Anne-Mette Strebel             Peder Chr. Thomsen                 Morten Thaysen
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