
Referat for: Varde Provstiudvalg
PU møde 26. november 2013. Kl. 14. 00 - 17.00
Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Mødepunkt Beslutning

1
Sag: Revision af kirkekasser (891)
Godkendelse af årsregnskabet 2012 for Ovtrup
kirkekasse.

Revisionsprotokollater 2012

Provstiudvalget godkender regnskabet med
henvisning til provstiudvalgets
skrivelse/mødeindkaldelse af 21.06.2013 og
menighedsrådets redegørelse vedlagt
revisionsprotokolltet af 28.10.2013 om inddækning
af underskud på menighedsrådets frie midler.
Det er vigtigt, at menighedsrådet foranlediger, at
skyldig SH-betaling tilrettes jf.
revisionsprotokollatet punkt 6.

2
Sag: Budget og regnskab 2014 (780)
Godkendelse af de af menighedsrådene
udarbejdede endelige budgetter for 2014.

Den tidliger udmeldte ligning til Varde
menighedsråd er nedskrevet med kr. 10.000,
hvilket skyldes en tastefejl i de udmeldte
rammer.

Varde kommune - kirkelig ligning 2014 -
ændring

Provstiudvalget godkender de endelige budgetter
for 2014.

3
Sag: Varmeanlæg i Børsmose kirke (1041) -
Aal Sogn
Menighedsrådet fremsender ansøgning om kr.
97.000 af 5%-reserven til etablering af nyt
varmesystem i Børsmose kirke.

Ansøgning om midler til nyt varmeanlæg i
Børsmose

Provstiudvalget er sindet at bevilge midler af 5%-
reserven til finansiering af nyt varmesystem i
Børsmose kirke.

Provstiudvalget vil foranledige, at der snarest
foretages energigennemgang af kirken.

Der skal udarbejdes projekt, budget og
finansieringsplan for den efter
energigennemgangen valgte løsning.
Budget og finansieringsplan skal godkendes af
provstiudvalget. Projektet skal godkendes af
stiftsøvrigheden.
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4
Sag: Kvartalsrapporter (1043) - Alslev Sogn
Alslev menighedsråd fremsender
kvartalsrapport pr. 30.09.2013.

Kvartalsrapport pr. 30.09.2013

Kvartalsrapport pr. 30.06.2013

Regnskabsredegørelse pr. 28.05.2013

Der ses en tendens til stigende underskud i 3.
kvartal 2013, på trods af at menighedsrådet har
gjort diverse tiltag for at holde udgifterne nede.

Provstiudvalget indkalder menighedsrådet til en
samtale om regnskab 2013 og budget 2014.
Herunder en samtale om forbrug af
medarbejdertimer på kirkegården.

Forslag til mødedato den 18. december kl. 15.30.

5
Sag: Overdragelse af jordstykke ved
Søndergade (1037) - Ansager Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om at
jordstykke tilhørende Ansager præstegård
beliggende mod Søndergade overdrages til
Varde Kommune til etablering af bus-
vigeplads.

Ansøgning om overdragelse af jordstykke ved
Søndergade.

luftfoto til ansøgning

Provstiudvalget ser det som en god ide, at
overdrage et mindre jordstykke til en bus-vigeplads
i Søndergade.

Menighedsrådet skal sikrer sig, at Varde Kommune
i den forbindelse også overtager
fortovsforpligtigelsen  ved vigepladsen.

Den endelige aftale skal tiltrædes af
provstiudvalget.

6
Sag: Forpagtningskontrakter (1038) - Billum
Sogn
Menighedsrådet fremsender:

Forpagtningskontrakt med Bent Gotthardsen

Græsningsaftale med Allan Graversen

Forpagtningskontrakt med Bent Gotthardsen

Græsningsaftale med Allan Graversen

Forpagtningskontrakt og græsningsaftale

Godkendt.
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7
Sag: Takstregulativ og vedtægt (1042) - Henne
Sogn
Takstregulativ og vedtægt for Henne kirke.

Takstregulativ og vedtægt

Godkendt.

8
Sag: Takstregulativ og vedtægt (1031) - Horne
Sogn
Takstregulativ og vedtægt for Horne kirke.

Takstregulativ og vedtægt for Horne kirke

Godkendt med følgende rettelse i punkt IV:
Stiftsøvrigheden ændres til provstiudvalget.

9
Sag: Økonomi diverse (1010) - Ovtrup Sogn
Menighedsrådet fremsender ansøgning om kr.
100.000 i likviditetslån af 5%-reserven.

Af uopsættelige årsager har provsten bevilget
rentefrit likviditetslån af 5%-reserven i
perioden  5. november 2013 til 31. august 2014.

Ansøgning om likviditetslån kr. 100.000 af 5%-
reserven

Taget til efterretning.

10
Sag: Udviklingsplan (1036) - Strellev Sogn
Der har været henvendelse fra Strellev
angående regulering af kirkegården.

Telefonnotat vedlagt.

Hvordan imødekommer vi en hurtig
igangsætning af reguleringen.

Notat vedrørende regulering af kirkegård

Provstiudvalget er indstillet på, at der kan anvendes
midler af pulje til samarbejde mellem
menighedsråd vedrørende udviklingsplaner til
udarbejdelse af ny kirkegårdskort til  brug for
regulering af kirkegården i Strellev.

11
Sag: Træfældning (1046) - Thorstrup Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
fældning af risiko-træ på syddiget ved
Thorstrup kirke.

Træfældning.

Godkendt.
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12
Sag: Renovering af Sct. Jacobi Kirke (800) -
Varde Sogn
Menighedsrådet fremsender projekt, budget og
finansieringsplan for renoverning af Sct. Jacobi
kirke med anmodning om godkendelse.

Anmodning om godkendelse af projekt, budget
og finansieringsplan

Provstiudvalget er indstillet på, at der bevilges
midler til et samlet budget for projektet på kr.
8.000.000.

Sdr. Varde midlerne skal fuldt ud anvendes til
finansiering af projektet.

Der arrangeres møde med Varde menighedsråd.

Morten Thaysen deltog ikke i punktet.

13
Sag: Køleanlæg i kapel (1034) - Vester Starup
Sogn
Menighedsrådet fremsender ansøgning om
midler af 5%-reserven til køb af kistekøler til
kapellet ved Vester Starup kirke.

Pris kr. 65.625,-.

Der er tidligere bevilget kr. 40.000 af 5%-
reserven til køleanlæg i kapellet.

Ansøgning om etablering af køleanlæg i kapel

Provstiudvalget foreslår, at alternative og billigere
løsninger undersøges.

Samtidig anmoder provstiudvalget om en
redegørelse for hvor stor en del af året kapellet ikke
kan anvendes på grund af det manglende
køleanlæg.

14
Sag: Fælles regnskabskontor (904) - Varde
Sogn
Der har været afholdt møde med Varde
menighedsråd om struktur og økonomi for det
fælles regnskabskontor.

Hvordan budgetteres der til driften fremadrettet
og hvor stort skal budgette være?

Notat fra møde om det fælles regnskabskontor
14.11.2013

På mødet den 19. februar 2014 med Varde
menighedsråd drøftes formen for brugerbetaling og
budgettering af driftsmidler til det fælles
regnskabskontor.
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15
Sag: Provstiudvalgskassen (789)
Forslag om anskaffelse af tablet/I-pad til provst
og provstiudvalg til brug ved
provstiudvalgsmøder og andre møder, således
at udskrivning af materiale reduceres
betydeligt.

Beskatningsregler er undersøgt jf. vedlagte
bilag.

Skatteregler vedrørende anskaffelse af
tablet/Ipad til provstiudvalgsmedlemmer

Der indhentes tilbud .

16
Sag: Eventuelt (825)
Eventuelt

Eventuelt

Intet.

Referat,26-11-2013 Side: 5



Orientering

17
Sag: Opførelse af ny handicaptoilet ved
Arnbjerg kapel (850) - Varde Sogn
Ribe Stift fremsender ændret afgørelse
vedrørende opførelse af ny handicaptoilet ved
Arnbjerg kapel.

Ændret afgørelse - handicaptoilet på Arnbjerg
kirkegård

Ingen bemærkninger.
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