
Referat for: Varde Provstiudvalg

PU møde 19. august 2014. Kl. 14.00
Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Fraværende Morten F. Thaysen
Erik Juhl deltog i punkt 1, 2, 3 og delvis punkt 4

Mødepunkt Beslutning

1
Sag: Provstiudvalgskassen (789)
Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

5%-reserve pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

5%-reserven pr. 30.06.2014

Godkendt.

2
Sag: Provstiudvalgskassen (789)
Forslag til budget 2015 for
provstiudvalgskassen.

Udkast til PUK-budget 2015

Udkast til budget 2015 - formål

Godkendt.

3
Sag: Skole-kirke samarbejde (1145)
Det videre forløb og budgettering vedrørende
eventuel ansættelse af projektmedarbejder til
udbygning af skole-kirke samarbejdet i Varde
provsti.

Referat fra møde om skole-kirketjeneste

Overslagsbudget for skole-kirketjeneste

Udkast til stillingsopslag

Provstiudvalget er indstillet på at støtte projektet
økonomisk under forudsætning af, at
menighedsrådene på budgetsamrådet beslutter at
indgå i et samarbejde omkring ansættelsen.

Der indarbejdes en udgift på kr. 300.000 i
budgetterne for 2015.

Det siddende udvalg laver udkast til en
samarbejdsaftale.

Provstiudvalget forestiller sig en bestyrelse
bestående af 3 præster, 3 læge medlemmer og 1
repræsentant for skolerne.

4
Sag: Budget og regnskab 2015 (1080)
Første behandling af budget 2015.

Der henvises til materiale udsendt den
11.07.2014

Budgetter gennemgået.
Der arbejdes nyt materiale til næste møde.
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Mødepunkt Beslutning

Materiale til 1. behandling af budget 2015

5
Sag: Synsudskrifter (986) - Agerbæk Sogn
Agerbæk kirke

Synsudskrift 2014 -  kirken

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

6
Sag: Synsudskrifter (1174) - Øse Sogn
Øse kirke

Synsudskrift 2014 - kirken

Godkendt.

7
Sag: Forpagtningskontrakter (944) - Ho Sogn
Menighedsrådet fremsender 5 stk.
græsningsaftaler med anmodning om
provstiudvalgets godkendelse.

Følgeskrivelse græsningsaftaler

Græsningsaftale med Bjarne Slaikjær

Græsningsaftale med Stefanie Madsen

Græsningsaftale med Mette Gotthardsen

Græsningsaftale med Kim Olsen

Græsningsaftale med Asger Lauridsen

Godkendt.

8
Sag: Kvartalsrapporter (1177) - Hodde Sogn
Kvartalsrapport pr. 31.03.2014

Kvartalsrapport pr. 31.03.2014

Taget til efterretning.

9
Sag: Udviklingsplaner for Lydum og Nørre
Nebel kirkegårde (967) - Nørre Nebel Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
godkendelse af udviklingsplaner for
kirkegårdene i Nr. Nebel og Lydum.

Menighedsrådet anmoder samtidig om, at der
kan foretages en indskrænkning af kirkegården

Provstiudvalget godkender udviklingsplanerne for
kirkegårdene i Nr. Nebel og Lydum.

Arbejdet kan igangsættes inden for de i planerne
beskrevne tiltag, i det tempo som menighedsrådet
finder midler til det inden for driftsrammen.

Anmodning om indskrænkning af kirkegården i Nr.
Nebel er fremsendt til Ribe Stift og kan først
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Mødepunkt Beslutning

kan foretages en indskrænkning af kirkegården
ved Nr. Nebel kirke.

Anmodning om godkendelse af
udviklingsplaner og indskrænkning af
kirkegårdsarealet ved Nr. Nebel kirke

Udviklingsplan for Nørre Nebel Kirkegård

Udviklingsplan for Lydum Kirkegård

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

Opmærskomheden henledes på det sidste punkt på
prioriteringslisten: Det understreges at
beplantningen på bevaringsværdige gravsteder ikke
må ændres.

10
Sag: Nyt køkken og nye vinduer (1180) -
Nørre Nebel Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning,
budgetoverslag kr. 330.051 og beskrivelse
vedrørende nyt køkken og nye vinduer.

Menighedsrådet anmoder om at projektet
finansieres af overskydende opsparede
anlægsmidler.

Sagen er fremsendt til konsulentudtalelse hos
Søren Kjær, hvis udtalelse forventer at
foreligge inden mødet.

Anmodning og finansieringsplan vedrørende
nyt køkken og nye vinduer

Overslagspriser

Beskrivelse af køkken og vinduer

Provstiudvalget er sindet at godkende køkkenet
under forudsætning af, at der indgås aftale mellem
køkkenfirmaet og menighedsrådet ( og ikke
præsten)

Provstiudvalget kan ikke godkende udskiftning af
vinduer på det foreliggende grundlag.
Menighedsrådet skal fremsende tegninger og
beskrivelser af vinduerne. Tegninger og
beskrivelser kan udemærket være fyldestgørende
brochuremateriale fra vinduesleverandøren.

Det er vigtigt, at det af beskrivelsen fremgår at
vinduerne har samme placering og størrelse som de
nuværende.

11
Sag: Ny gulvbelægning (1111) - Rousthøje
Sogn
Menighedsrådet fremsende anmodning om
prøveperiode i forbindelse med renovering af
gulvbelægningen foran alteret i Rousthøje
kirke.

Projektbeskrivelse og anmodning om
prøveperiode

Provstiudvalget har intet at indvende mod en sådan
prøveperiode og godkender at udgiften finansieres
af menighedsrådets frie midler.

Når arbejdet er afsluttet skal der fremsendes
endeligt regnskab for projektet.

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

12
Sag: Nye døre i kirke og kapel (1045) - Tistrup
Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning,
projektbeskrivelse, overslagspriser kr. 170.000
og finansierinsgplan vedrøende udskiftning af
døre i kirke og kapel.

Provstiudvalget godkender budget og
finansieringsplan og frigiver opsparing til
henholdsvis kapeldør kr. 40.157 og opsparing til
kirkedør kr. 82.342.

Når arbejdet er afsluttet, skal der fremsendes
endeligt regnskab for projektet.
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Anmodning og finansieringsplan vedrørende
udskiftning af døre i kirke og kapel

Projektbeskrivelse

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

13
Sag: Fælles regnskabskontor (904) - Varde
Sogn
Drøftelse af det af menighedsrådet fremsendte
materiale til brug for mødet den 26. august kl.
16.00.

Vedr. Det fælles regnskabskontor - redegørelse
og anmodning om møde

Udsat til næste møde.

14
Sag: Kirkefondet (1113)
Udarbejdelse og fremlæggelse af provstiprofil
for Varde provsti.

Provstiprofil med fremlæggelse, Varde Provsti

Udsat til næste møde.

15
Sag: Kurser og møder (818)
Ribe Stift fremsender invitation til
inspirationsmøde torsdag den 28. august kl.
18.00 - 21.30.

Provstiudvalget kan tilmelde 2 personer.

Indbydelse til inspirationsmøde 2014

Ingen tilmeldinger.

16
Sag: Eventuelt (825)
Eventuelt

Eventuelt

Intet.
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Orientering

17
Sag: Renovering af Sct. Jacobi Kirke (800) -
Varde Sogn
Ribe Stift fremsender afgørelse vedrørende
istandsættelse af Sct. Jacobi kirken i Varde.

Afgørelse - indvendig istandsættelse af Sct.
Jakobi Kirke

Taget til efterretning

18
Sag: Diæter- og rejseudgifter provstiudvalg
(813)
Ribe Stift fremsender orientering om regler for
befordringsgodtgørelse i forbindelse med
provstiudvalgsmøder.

Orientering om regler for kørsel i forbindelse
med møder i provstiudvalget

Taget til efterretning
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