
Referat for: Varde Provstiudvalg

PU møde 19. maj 2015. Kl. 15.00 - 18.00
Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Fraværende: H. C. Dalgaard Hansen
Anne-Mette Strebel deltog ikke i punkt 1
Morten Thaysen delto ikke i punkterne 3 -  8

Mødepunkt Beslutning

1
Sag: Synsudskrifter (947) - Horne Sogn
Synsudskrift 2015 for Horne kirke.

Synsudskrift 2015

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

2
Sag: Renovering af Lundvej 12 (1202) - Varde
Sogn
Varde menighedsråds bygningsudvalg
vedrørende renovering af Lundvej 12 anmoder
provstiet om en behovsanalyse for mødelokaler.

Ligeledes anmodes provstiet om at redegøre for
fordele og ulemper ved at provstikontoret er
placeret på Lundvej 12.

Lundvej 12 referat fra den 31-03-15

Der er udarbejdet en behovsanalyse for perioden
april 2014 til og med marts 2015. Perioden viser, at
der i snit har været afholdt ca. 4 møder pr. måned.
Møderne er dog ulige fordelt over året, idet der hen
over sommerne er meget få møder.

Såfremt mødelokalet havde været indrettet som et
selvstændigt lokale ville aktivitetsniveauet have
været højere, idet en del møder afholdes i
præstegården i Janderup, ligesom vi ofte
planlægger møder hos menighedsrådene af
pladshensyn.

Et selvstændig mødelokale er muligvis  ikke
nødvendigt, hvis begge kontorer udvides.

Det har både faglige og sociale fordele at
provstikontoret ligger sammen med henholdsvis det
fælle regnskabskontor og kirkegårdskontoret.

Provstiudvalget foreslår, at Varde menighedsråd og
provsti mødes for en drøftelse af det fremtidige
lokalebehov. Der tænkes på kirkens og provstiets
behov set i forhold til fremtidige normeringer på
nuværende og nye personaleområder.

Forslag til mødedato den 2. juni kl. 16.30 hos
Varde menighedsråd.

3
Sag: Indvendig renovering (890) - Årre Sogn
Menighedsrådet fremsender byggeregnskab for
renovering af Årre kirke.

Menighedsrådet anmoder om, at overskud på
anlægsopsparing til klokkeringning kr.

Provstiudvalget vurderer underskuddet til at være
mindre en angivet, idet følgende udgifter anses for
at være driftsudgifter:
Årre kro kr. 5.120,00
Lån af Fåborg kirke kr. 5.639,31
Årre kro kr. 1.360,00
Brugsen kr. 151,90
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Mødepunkt Beslutning

85.252,76 frigives til delvis dækning af
underskud på byggeregnskabet på kr.
108.789,12.

I budget 2015 har provstiudvalget tilkendegivet,
at overskud på klokkeringning kan søges fri til
projektering af renovering af graverfaciliteter.

Anlægsregnskab vedr. indv. renovering af Årre
Kirke.

Maling af orglet i Årre Kirke

Provstiudvalget imødeser, at der indsendes tilrettet
byggeregnskab.

Provstiudvalget afslår frigivelse af anlægsopsparing
på kr. 85.252.76 og godkender at underskuddet
finansieres af menighedsrådet frie midler.

4
Sag: Kvartalsrapporter (997) - Fåborg Sogn
Menighedsrådet fremsender kvartalsrapport og
økonomiskredegørelse pr. 31.03.2015.

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 + redegørelse

Taget til efterretning.

5
Sag: Honorar til menighedsråd (1087)
Det videre arbejde med revidering af provstiets
vejlednng om honorar til formand, kasserer,
kontaktperson og kirkeværge.

Vejledende honorar til menighedsråd 2012.

Provstiudvalget fastholder det nuværende
honorarniveau.

For menighedsråd der benytter det fælles
regnskabskontor afregnes det fulde honorar til det
fælles regnskabskontor.

For menighedsråd der benytter det fælles
regnskabskontor/ekstern regnskabsfører/ansat
regnskabsfører kan der beregnes og fordeles et
honorar til formand, kasserer, kirkeværge og
kontaktperson på i alt 120% af kassererhonoraret.

6
Sag: Kurser og møder (870)
Planlægning vedrørende formandsmøde den 17.
juni 2015

Dagsorden til formandsmøde den 17. juni 2015

Der arbejdes videre med oplæg.

7
Sag: Eventuelt (825)
Eventuelt

Eventuelt

Folder vedrørende renovering af den gl.
kirkegårdsmur.

Orientering om fugtproblemer m.v. i Alslev
præstegård.
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Orientering

8
Sag: Renovering af Sct. Jacobi Kirke (800) -
Varde Sogn
Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende
renovering af Sct. Jacobi kirke i Varde og
efterfølgende delvis tilbagekaldelse af
afgørelsen.

Kirkeministeriet meddeler afslag om tilskud af
kirkeistandsættelsesordningen.

Afgørelse - Sct. Jacobi Kirke i Varde

Delvis tilbagekaldelse af godkendelse - Sct.
Jacobi Kirke

Besked fra Kirkeistandsættelsesordningen.

Ingen bemærkninger.

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

Anne-Mette Strebel          Peder Chr. Thomsen                       Morten Thaysen

Referat,19-05-2015 Side: 3


