
Referat for: Varde Provstiudvalg
PU møde 23. april 2014. Kl. 15.00 - 18.00
Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Mødepunkt Beslutning

1
På lukket dagsorden

2
Sag: Varmeanlæg i Børsmose kirke (1041) -
Aal Sogn
Menighedsrådet fremsender projekt, budget og
finansieringsplan vedrørende uforudset
udskiftning af varmeanlæg i Børsmose kirke
med anmodning om bevilling af kr. 130.000 af
5%-reserven.

Ansøgning om ændring af varmesystem i
Børsmose Kirke

Provstiudvalget bevilger op til kr. 130.000 af 5%-
reserven til udskiftning af varmeanlægget i
Børsmose kirke.

Projektet fremsendes til stiftsøvrighedens
godkendelse.

3
Sag: Opførelse af  maskinhus (970) - Horne
Sogn
Menighedsrådet fremsender prisoverslag
vedrørende opførelse af ny maskinhus med
anmodning om frigivelse af opsparing til
formålet kr. 804.875,52.

Ribe Stift har godkendt projektet den
23.12.2013.

Ansøgning om brug af opsparing til maskinhus.

Tegninger

Aftale om teknisk rådgivning og bistand

Provstiudvalget frigiver opsparingen til formålet.
Såfremt licitationen viser, at udgiften bliver mindre
end opsparingen, skal restbeløbet forblive på en
opsparingskonto. Beløbet kan på et senere
tidspunkt søges frigivet til andet formål.

Provstiudvalget ser intet til hindring for, at arbejdet
igangsættes i henhold til stiftsøvrighedens
godkendelse af 23.12.2012.

Når arbejdet er afsluttet, skal det endelige
byggeregnskab  fremsendes til provstiudvalget.

4
Sag: Kirkegårdsvedtægt (907) - Varde Sogn
Menighedsrådet ansøger om at fredningstiden
på 20 år for børnekister 0-2 år nedsættes til en
fredningstid på 10 år.

Ansøgning vedr. nedsættelse af fredningstid for
børnekister

Provstiudvalget er indstillet på at godkende, at
fredningstiden for børnekister 0 - 2 år nedsættes til
10 år.

Ændringen skal indarbejdes i kirkegårdsvedtægten,
som skal fremsendes til provstiudvalgets
godkendelse.
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5
Sag: Udviklingsplaner (1110) - Varde Sogn
Menighedsrådet anmoder om konsulentbistand
til fornyelse og udvikling af kirkegårdene i
Varde.

Anmodning om konsulentbesøg

Kirkegårdene i Varde er optaget på
prioriteringslisten for udarbejdelse af
udviklingsplaner for kirkegårdene i Varde provsti.

Første skridt er indhentning af tilbud for
udarbejdelse af Landinspektørplaner, hvilket
forventes igangssat senest 01.07.2014.

Udarbejdelse af udviklingsplanerne forventes
igangsat pr. 01.01.2015.

Har I brug for konsulentbistand udover dette, kan
menighedsrådet for egen regning kontakte
kirkegårdskonsulent Mette Fauerskov.

6
Sag: Kirkegårdstakster (953)
Udvalget vedrørende fælles kirkegårdstakster
har lavet en undersøgelse vedrørende prisen for
grandækning.

Undersøgelsen viser en gennemsnitlig merpris
på kr. 77,43 for  almindelig grandækning.
Beregning falder godt i tråd med beregningen
fra 2012.

Ovennævnte giver anledning til drøftelse af
hvorvidt driftsomkostningerne skal reduceres,
eller prisen skal stige.

Referat fra møde den 12.03.2014

Sagen drøftes på formandsmøde i juni.
Takstudvalgets medlemmer inviteres til at
fremlægge beregningerne.

7
Sag: Provstiudvalgskassen (789)
Provstisekretæren ansøger om tilskud til
skærmbriller.

Profil Optik - skærmbriller Inger S. Knudsen

Provstiudvalget bevilger den samlede udgift kr.
2.740,00.
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8
Sag: Kirkefondet (1113)
Tilbud fra kirkefondet om udarbejdelse af
provstiprofil inkl. fremlæggelse.

Pris kr. 32.750,-.

Tilbud: Provstiprofil med fremlæggelse, Varde
Provsti

Provstiudvalget accepterer det fremsendte tilbud
inkl. ekstra skema for befolkningsbevægelse på
sogneniveau.

Materialet ønskes udarbejdet ud fra 2014 tal.

Fremlæggelsesformen fastlægges, når analysens
resultater foreligger.

9
Sag: Eventuelt (825)
Eventuelt.

Eventuelt

Høring over betænkning 1544 Folkekirkens styre
sættes på som punkt på næste møde.
Høringsfrist 31. maj 2014.
Materialet kan findes på DAPen under den
02.04.2014.
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Orientering

10
Sag: Indvendig renovering (890) - Årre Sogn
Ribe Stift godkender projekt vedrørende
indvendig istandsættelse af Årre kirke.

Menighedsrådet har i samråd med arkitekten
vurderet at det ikke er formålstjenstligt at søge
statstilskud til projektet, idet man kun vil kunne
opnå et meget lille tilskud.
Provsten har accepteret dette og meddelt, at
intet er til hindring for at arbejdet igangsættes

RS - Afgørelse - Årre Kirke

sv: Redegørelse vedrørende statstilskud.

Ingen bemærkninger.

Referat,23-04-2014 Side: 4


