
Referat for: Varde Provstiudvalg

PU møde 25. november 2014. Kl. 14.00 - 18.00
Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Mødepunkt Beslutning

1
På lukket dagsorden

2
Sag: Budget og regnskab 2013 (879)
Genbehandling af regnskab og
revisionsprotokollat 2013 for Ansager
kirkekasse.

Ansager 1 - Revisionsprotokollat 2013

Ansager 2 - revisionsprotokollat 2013

Provstiudvalgsmøde(05-11-2014)(4)

Godkendt.

3
Sag: Budget og regnskab 2013 (879)
Ho-Oksby-Mosevrå - Regnskab og
revisionsprotokollat 2013

Ho-Oksby-Mosevrå 1 - Revisionsprotokolllat
2013

Ho-Oksby-Mosevrå 2 - Revisionsprotokallat
2013

Godkendt.

4
Sag: Budget og regnskab 2013 (879)
Hodde - Regnskab og revisionsprotokollat 2013

Hodde - Revisionsprotokollat 2013

Godkendt med bemærkning om at det bør sikres, at
der sker en korrekt håndtering af moms
fremadrettet.

5
Sag: Budget og regnskab 2013 (879)
Rousthøje - Regnskab og revisionsprotokollat
2013

Rousthøje - Revisionsprotokollat 2013

Godkendt med bemærkning om at udgifter som
vedrører Grimstrup præstegård ikke hører hjemme i
Rousthøje kirkekasse.
Der henvises til menighedsrådets bemærkninger
vedrørende formål 5700.

Der rettes henvendelse til Skads provsti for en
eventuel fælles udmelding til Rousthøje og
Grimstrup sogne.
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Mødepunkt Beslutning

6
Sag: Økonomi diverse (940) - Alslev Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
130.000 af 5%-reserven til at få oprettet de
mangler der er opstået p.g.a. manglende
økonomisk mulighed for at lave disse.

Herudover ansøger menighedsrådet om
frigivelse opsparet overskud fra
kirkerenoveringen kr. 42.802,15 frigives til ny
kirkedør og afdækning af orgel.

Ansøgning om økonomisk hjælp

Referat fra møde den 13.11.2014

Med henvisning til referat af mødet den 13.
november 2014 gør vi opmærksom på, at
provstiudvalget vil se velvilligt på en ansøgning om
tillægsbevilling af 5%-reserven under forudsætning
af at menighedsrådet kommer med et dokomenteret
forslag til besparelser i den fremtidige drift.

Provstiudvalget vil genbehandle sagen, når der
foreligger et dokumenteret forslag.

Herudover fastholder vi, at der kan søges til de i
referatet nævnte uforudseteudgifter.

Provstiudvalget frigiver op til kr. 42.802,15 til ny
kirkedør og afdækning af orgel.

Projektbeskrivelse og overslagspris vedrørende ny
dør og afdækning af orgel skal godkendes af Ribe
Stift. Sagen skal fremsendes ad tjenstlig vej via
provstiet. Arbejdet kan først igangsættes, når
stiftsøvrighedens godkendelse foreligger.

Lise Hindsholm deltog ikke i punktet.

7
Sag: Forpagtningskontrakter (1221) - Fåborg
Sogn
Jagtlejekontrakt med Hans Holm Nielsen

Jagtlejekontrakt med Hans Holm Nielsen

Udkast til jagtlejekontrakt af 29. sept. 2014

Som udgangspunkt skal et jagtområde af denne
størrelse i offentligt udbud, når det skal udlejes.

Provstiudvalget finder, at hvis menighedsrådet
undlader udbud på grund af de særlige forhold
omkring jordstykkerne skal jagtlejen forhøjes til kr.
300 pr. ha. (svarende til en årlig leje på kr. 4.800),
også set i lyset af at jagtlejen vil være uændret i 10
år.

Provstiudvalget ser frem til at modtage en ny
lejekontrakt

8
Sag: Kløvervænget 3, Oksbøl (1229) - Ho
Sogn
Menighedsrådet fremsender lejekontrakt
vedrørende Kløvervænget 3, Oksbøl til
genhusning af sognepræsten.

Lejekontrakt

Godkendt.

9
Sag: Kirkegårdsvedtægt (907) - Varde Sogn
Kirkegårdsvedtægt

Anmodning om godkendelse af
vedtægtsændring

Godkendt.

Morten Thaysen deltog i i punktet.
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Kirkegårdsvedtægt pr. 11.11.14

10
Sag: Økonomi diverse (1083) - Varde Sogn
Menighedrådet anmoder om, at
anlægsopsparing i budget 2015 kr. 100.000 til
skitseprojekt for Østerlund kirkesal omposteres
til skitseprojekt for adgangsforholdene til
Arnbjerg kapel.

Anmodning om omprioritering af anlægsmidler

Godkendt.

Morten Thaysen deltog ikke i punktet.

11
Sag: Eventuelt (825)
Eventuelt

Eventuelt

Intet.

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

Anne-Mette Strebel                  Peder Chr. Thomsen                           Morten Thaysen
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