
Referat for: Varde Provstiudvalg

PU møde 2. juli 2014. Kl. 15.00 - 18.00
Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Fraværende: Erik Juhl og Morten Thaysen

Mødepunkt Beslutning

1
Sag: Budget og regnskab 2013 (879)
Orientering om de afleverede regnskaberne for
2013.

Drøftelse af den videre opfølgning på kasser
med underskud på frie midler.

Oversigt over beholdningen af frie midler.

Frie midler pr. 31.12.13

Notat vedr. regnskab 2013

De 4 kasser der har underskud på frie midler
anmodes om, at der hver gang sammen med
kvartalsrapporten fremsendes redegørelse for,
hvorvidt man følger de tiltag der er forudsat i
budgettet, og hvorvidt disse tiltag giver den
ønskede effekt.

2
Sag: Kvartalsrapporter (1043) - Alslev Sogn
Kvartalsrapport pr. 31.03.2014

Kvartalsrapport pr. 31.03.2014

Taget til efterretning.

3
Sag: Kvartalsrapporter (997) - Fåborg Sogn
Kvartalsrapport pr. 31.03.2014

Kvartalsrapport pr. 31.03.2014

Taget til efterretning.

4
Sag: Kvartalsrapporter (1025) - Ovtrup Sogn
Kvartalsrapport pr. 31.03.2014.

Kvartalsrapport pr. 31.03.2014

Taget til efterretning.

5
Sag: Budget og regnskab 2015 (1080)
Kirkeministeriet fremsender meddelelse om
pris- og lønudvikling vedrøende budget 2015.

Vi har modtaget meddelelse fra Varde
kommune om den statsgaranterede
udskrivningsgrundlag, som dog først endelig
fastsættes pr. 1. juli 2014

Der indarbejdes en stigning på 1,1% på
driftsrammen i det foreløbige budgetmateriale.

Der tages endelig stilling til stigningen ved
behandling af budgetterne i august.

Følgende deltager i mødet med Varde Kommune:
Kjeld Pedersen
Peder Chr. Thomsen
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Der er aftalt møde med Varde Kommune den 9.
september kl. 16. 00 på provstikontoret.

KM meddeler pris- og lønudvikling vedrørende
budget 2015

SV: SV: Udskrivningsgrundlag og møde

Anne-Mette Strebel
Lise Hindsholm

6
Sag: Energimærkning af kirker - rapporter
(1071)
Vi har nu modtaget energirapporter for kirkerne
i Varde provsti og en oversigt over besparelser
og tilbagebetalingstider.

Skal der afsættes midler til energibesparende
foranstaltninger i budget 2015?

Oversigt 2014 over besparelser og
tilbagebetalingstider Varde provsti

Agerbæk Kirke

Alslev Kirke

Ansager Kirke

Bejsnap Kirke

Billum Kirke.

Børsmose Kirke.

Fåborg Kirke.

Henne Kirke.

Ho Kirke

Hodde Kirke.

Horne Kirke.

Der rettes henvendelse til de menighedsråd, der har
behov for anlægsbevilling jævnfør
energirapporterne, med spørgsmål om hvorvidt de
ønsker at igangsætte det af energikonsulenten
anbefalede tiltag i 2015.

Der indarbejdes en samlet anlægsbevilling på kr.
1,1 mill. i forslag til budgetterne for 2015.
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Janderup Kirke.

Kvong Kirke

Lunde Kirke.

Lydum Kirke.

Lønne Kirke.

Mosevrå Kirke

Næsbjerg Kirke.

Nørre Nebel Kirke.

Oksby Kirke

Outrup Kirke.

Rousthøje Kirke.

Skovlund Kirke

Strellev Kirke.

Thorstrup Kirke.

Tistrup Kirke.

Vester Starup Kirke.

Ølgod Kirke.

Øse Kirke.

Aal Kirke.

Årre Kirke.
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7
Sag: Ny sognehus (832) - Aal Sogn
Menighedsrådet fremsender det endelige
byggeregnskab for opførelse af nyt sognehus i
Aal.

Byggeregnsskab Sognehus

Afslutning af lån til Aal Sogenehus

Provstiudvalget tager regnskabet til efterretning.

I henhold til stiftets mail af 20. juni 2014 er
afdraget fastsat til kr. 441.666,66 pr. år mod
forventet kr. 399.261,67. Det manglende beløb kr.
42.404,99 bevilges i budget 2015.

Såfremt der opstår likviditetsproblemer grundet
ovennævnte, vil provstiudvalget se positivt på en
ansøgning om likviditetslån af 5%-reserven.

Vi gør opmærksom på, at byggeregnskabet skal
følge det ordinære regnskab for 2014 som et
afsluttet biregnskab.

8
Sag: Opførelse af ny præstebolig (1124) - Aal
Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
godkendelse af  projekt, budget,
finansieringsplan og aftale om teknisk
rådgivnng og bistand for opførelse af ny
præstebolig i Aal.

Der er indhentet udtalelse fra
bygningskonsulent Søren Kjær.

Anmodning om godkendelse af projekt og
finansieringsplan.

Projekt og budgetoverslag

Aftale om teknisk rådgivning og bistand

Konsulentudtalelse

Provstiudvalget godkender projekt, budget og
finansieringsplan for opførelse af ny præstebolig i
Aal.

Menighedsrådet anmodes om at få indarbejdet en
klausul i Aftale om teknisk rådgivning og bistand,
om at arkitekten er forpligtiget til uden beregning at
tilrette projektet og forestå ny licitation, såfremt
prisen ved licititation overstiger det samlede budget
på kr. 5.000.000.

Præstens kontor skal være udstyret med en sikker
forbindelse til en kirkenet-computer.

9
Sag: Synsudskrifter (1125) - Alslev Sogn
Menighedsrådet fremsender udtalelse
vedrørende den synsudsat kirkedør i Alslev
kirke.

MR's udtalelse vedrørende ny kirkedør

Provstiudvalgsmøde(13-05-2014)

Provstiudvalget tager redegørelsen til efterretning
og godkender synsudskriftet under forudsætning af
budgetmæssig dækning.

Menighedsrådet skal foranledige at der udarbejdes
projekt, budget og finansieringsplan.

Finansieringsplanen skal godkendes af provstiet og
projektet skal godkendes af stiftsøvrigheden.

10
Sag: Forpagtningskontrakter (944) - Ho Sogn
Menighedsrådet fremsender 5 stk.
græsningsaftaler med anmodning om
provstiudvalgets godkendelse.

Udsat til næste møde.
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Græsningsaftale med Stefanie Madsen

Græsningsaftale med Mette Gotthardsen

Græsningsaftale med Kim Olsen

Græsningsaftale med Bjarne Slaikjær

Græsningsaftale med Asger Lauridsen

11
Sag: Økonomi diverse (1169) - Lunde Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om, at
opsparede anlægsmidler til nyt gulv i kor kr.
40.315,56 og overskud fra installation af
automatisk klokkeringning kr. 29.094,07
omdisponeres til reparation af fuger i
granitkvadre i Lunde kirke.

Anmodning om omdisponering af
anlægsopsparing

Godkendt.

12
Sag: Renovering køkken og nye vinduer
(1168) - Nørre Nebel Sogn
Menighedsrådet fremsender prisoverslag kr.
330.051 for renovering af køkken og isætning
af nye vinduer i Nr. Nebel præstegård.

Menighedsrådet anmoder om, at oveskydende
opsparede anlægsmidler fra
kirkeistandsættelsen omdisponeres og anvendes
til ovennævnte udgifter i præstegården.

Prisoverslag og anmodning om brug af
opsparede anlægsmidler.

Provstiudvalget er indstillet på at frigive kr.
330.051 til renovering af køkken og nye vinduer i
præstegården.

For at provstiudvalget kan godkende projektet skal
der fremsendes tegninger/billedmateriale og
materialebeskrivelse af såvel vinduer som køkken.

Desuden gør vi opmærksom på, at det er
præstegårdsudvalget og ikke præsten, der skal
indgå aftale med leverandører og håndværkere.

13
Sag: Restaurering af den gamle
kirkegårdsmur (833) - Varde Sogn
Menighedsrådet og arkitekten fremsender
redegørelse vedrørende budgetoverskridelse i
forbindelse med renovering af den gamle
kirkegårdsmur.

Menighedsrådet anmoder om en
tillægsbevilling på op til kr. 400.000 af 5%-
reserven til uforudsete udgifter i forbindelse
med ovennævnte renovering af den gamle

Provstiudvalget godkender en tillægsbevilling på
op til kr. 400.000 til uforudsete udgifter til
istandsættelse af den gamle kirkegårdsmur i Varde.

Der afholdes møde med deltagelse af Varde
menighedsråd, arkitekt Anker Ravn Knudsen,
stiftsfuldmægtig Kirstine Frank Jensen,
bygningssagkyndig Jesper Sottrup-Jensen og
provstiudvalget for en drøftelse af budget,
opgølgning, byggeledelse m.v.

Provstiudvalget foreslår, at mødet afholdes den 26.
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kirkegårdsmur.

Samtale med Karen Vendler, fmd. i Varde
Menighedsråd, om budgetoverskridelse.

Arkitektens redegørelse vedr.
budgetoverskridelse.

Arkitektens yderligere redegørelse og skemaer
vedr. budgetoverskrideles

Kopi af kalkulation slutopgørelse

Kopi af byggeregnskab pr. 17.06.2014

Kirkegårdsmuren - Menighedsrådets
redegørelse 27.06.2014

Kirkegårdsmuren - ansøgning om 5 procent
midler 27.06.2014

august 2014
kl. 16.00 i Kirkens Hus.

14
Sag: Eventuelt (825)
Eventuelt.

Eventuelt

Provstiudvalgsmødet den 26. august 2014 kl. 15.00
er rykket frem til kl. 14.00, grundet møde med
Varde menighedsråd samme dag.

Vi foreslår, at der holdes møde med Varde
menighedsråd om det fælles regnskabskontor
tirsdag den 26. august kl. 17.30 i Kirkens Hus.
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15
Sag: Konsulentrunden - referater (852)
Orientering om konsulentrundens besøg i
henholdsvis Ølgod, Vester Starup og Fåborg.

Ølgod kirke, afstand mellem kirkebænkene,
11.06.2014

Vester Starup kirke, adgangsforhold,
11.06.2014

Fåborg kirke, indvendig fugt i koret,
11.06.2014

Ingen bemærkninger.

16
Sag: Varmeanlæg i Børsmose kirke (1041) -
Aal Sogn
Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende
installation af nyt varmeanlæg i Børsmose
kirke.

Afgørelse - Børsmose

Ingen bemærkninger.

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

Anne-Mette Strebel             Peder Chr. Thomsen                Morten F. Thaysen
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