
Referat for: Varde Provstiudvalg
PU møde 19. marts 2014. Kl. 14.00 - 17.30
Mødested: Vesterled 45, Janderup

Fraværende Kjeld Pedersen

Mødepunkt Beslutning

1
Sag: Budget og regnskab 2015 (1080)
Fastsættelse af de foreløbige rammer for budget
2015.

Budgetfordelingsmodel 2015

Pris pr. enhed i budgetfordelingsmodellen

Forskydning i ligning 2014-2015

Foreløbige rammer 2015

Låneudvikling 2015 - 3%

Prognose kirkelig ligning 2015

Der udarbejdes materiale til fremlæggelse på det
foreløbige budgetsamråd.

2
Sag: Provstiudvalgskassen (789)
Provstiudvalgskassens årsregnskab 2013.

PUK regnskab 2013

Resultatopgørelse og balance på
artskontoniveau 2013

5%-reserve pr. 31.12.2013

Godkendt..

Budgetreserven investeres i Sydinvest, samme
pulje som hidtil.
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3
Sag: Salg af præstegården (1085) - Aal Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
tilladelse til at igangsætte salg af Aal
præstegård.

Anmodning om tilladelse til salg af
præsteboligen

Provstiudvalget giver tilladelse til at salg af Aal
præstegård igangsættes.

Aftale om salg skal fremsendes til provstiudvalgets
godkendelse.

4
Sag: Kirkegårdens indretning. (1106) - Alslev
Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
ændring af kirkegårdens indretning.

Anmodning om ændring af kirkegårdens
indretning.

Provstiudvalget godkender, at der indrettes
urnegravsteder i plæne jf. den fremsendte
beskrivelse

Provstiudvalget opfordrer til at blive skrevet op til
udarbejdelse af udviklingsplaner næste gang der
indbydes til tilmelding.

5
Sag: Automatisk ringeanlæg (1102) - Kvong
Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
omdisponering og frigivelse af kr. 148.625,00
af overskydende prohiberede midler fra nyt tag
på præstegården til installation af automatisk
klokkeringning i Kvong kirke.

Anmodning om omdisponering og frigivelse af
prohiberede midler.
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Provstiudvalget godkender omdisponering og
frigiver op til kr. 148.625,00 af overskydende
prohiberede midler fra nyt tag på præstegården til
installation af automatisk klokkeringning i Kvong
kirke.

Sagen fremsendes til udtalelse hos Ribe Stift for
afklaring af, at der intet er til hindring for, at der
installeres automatisk ringeanlæg.
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6
Sag: Konfirmandstue (930) - Næsbjerg Sogn
Menighedsrådet fremsender projekt, budget og
finansieringsplan for opførelse af ny
konfirmandstue ved Næsbjerg kirke,

Der er indhentet udtalelse fra
bygningskonsulent Søren Kjær.

Projekt, budget og finansieringsplan

Konsulentudtalelse

Bilag til ansøgning

Provstiudvalget kan ikke på det foreliggende
grundlæg godkende projekt, budget og
finansieringsplan.

Provstiet har rådført sig med Ribe Stift om regler
for udbud. Konklusionen er, at reglerne ikke er
overholdt i denne sag.

Der arrangeres møde med menighedsrådet for en
afklaring af sagen.

Forslag til mødedato tirsdag den 8. april 2014 kl.
15.00 i Næsbjerg.

7
Sag: Ny kirkedør (1094) - Strellev Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
udskiftning af kirkedøren  i Strellev kirke.
Overslagspris kr. 13.500,-. Udgiften finansieres
af menighedsrådets frie midler.

Finansiering og overslagspris

Tegning kirkedør.

Foto gl. kirkedør

Foto gl. kirkedør

Foto gl. kirkedør

Foto gl. kirkedør

Provstiudvalget godkender budget og
finansieringsplan.

Projektet fremsendes til stiftsøvrighedens
godkendelse.

Referat,19-03-2014 Side: 3



Mødepunkt Beslutning

8
Sag: Renovering af Sct. Jacobi Kirke (800) -
Varde Sogn
Menighedsrådet fremsender projekt, budget og
finansieringsplan vedrørende renovering af Sct.
Jacobi kirke. Samlet overslagspris for projektet
er kr. 7.962.500,-.

Anmodning om godkendelse projekt, budget og
finansieringsplan vedr. renovering af Sct.
Jacobi kirke

Provstiudvalg godkender budget og
finansieringsplan under forudsætning af, at der
søges henholdsvis statstilskud og støtte hos A.P.
Møller fonden. Et eventuelt tilskud skal anvendes
til afdrag på stiftslån eller modregnes i den
kommende ligning.

Provstiudvalget er indstillet på, at såfremt der ikke
findes midler i budget 2015 til projektet, skal der
optages stiftslån til den manglende finansiering.

Vi gør opmærksom på, at frist for indsendelse af
ansøgning om statstilskud er hvert år den 1 marts.
Arbejdet må ikke være igangsat før ministeriet har
truffet afgørelse om tilskud. I 2013 forelå
ministeriets afgørelse den 17. maj. Dette bevirker,
at den angivne starttidspunkt for byggeperioden
skal udskydes ca. 2 måneder.

Projektet fremsendes til stiftsøvrighedens
godkendelse.

Morten F. Thaysen deltog ikke i punktet.

9
Sag: Økonomi diverse (1103) - Øse Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
ekstrabevilling kr. 78.000 til præsteboligen til
genhusning af sognepræsten i byggeperioden.

Herudover ansøger menighedsrådet om kr.
6.416,67 til dækning af renteudgifter til stiftslån
i 2013.

Ansøgning ekstrabevilling til præstebolig +
renter til stiftslån vedr. 2013.

Dokumentation for renteudgifter 2013

Provstiudvalget bevilger kr. 78.000 af 5%-reserven
til ekstra udgift til husleje til genhusning af
præsten.

Vi gør samtidig opmærksom på, at udgiften til
Dong energy til fjernelse af stikledning og
nedtagning af måler kr. 7.017,00 skal bogføres som
en anlægsudgift i forbindelse med nedrivning og
opførelse af ny præstebolig.

Provstiudvalget afslår på nuværende tidspunkt
ansøgning om midler af budgetreserven til
renteudgifter til stiftslån i byggeperioden kr.
6.416,67.

Menighedsrådet opfordres til, at renterne indgår
som en seperat post i det endelige byggeregnskab.

Når det endelige byggeregnskabet foreligger, vil
der kunne tages stilling til en eventuel ansøgning
om ekstrabevilling til dækning af renteudgiften.
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Sag: Fælles regnskabskontor (904) - Varde
Sogn
Behandling af forslag om finansiering af den
fremtidige drift af det fælles regnskabskontor i
henhold til vedlagte notat fra møde den 19.
februar 2014.

Notat fra møde om det fælles regnskabskontor
den 19.02.2014

Provstiudvalget godkender notat fra mødet den 19.
februar 2014.

11
Sag: Meddelelser til og fra KM (794)
Kirkeministeriet fremsender høring om
bekendtgørelse om medarbejdermøder i
folkekirken og om valg af
medarbejderrepræsentatnt i menighedsrådene.

Der henvises til nyhed fra Kirkeministeriet på
den digitale arbejdsplads den 5. marts 2014.

KM fremsender høring om bekendtgørelse om
medarbejdermøder.

Provstiudvalget foreslår følgende ændring:

§5 På medarbejder mødet orienterer
menighedsrådet præsterne og de ansatte om:
Ændres til:
§5  På medarbejder mødet orienterer
menighedsrådet og præsterne de ansatte om:

Forslaget begrundes i, at præsten er fuldgyldigt
medlem af menighedsrådet.

12
Sag: Målsætning og visioner (1105)
Planlægning af det videre arbejde med
målsætning og visioner for  valgperioden 2013
- 2017.

Målsætning for Varde Provstiudvalg,
valgperioden 2009-2012

Der afholdes møde om målsætning og visioner
onsdag den 7. maj 2014 kl. 14.00.

13
Sag: Eventuelt (825)
Eventuelt

Eventuelt

H.C. Dalgaard ogrienterede om stiftsrådsmødet.
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