
Referat for: Varde Provstiudvalg

PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00 - 18.00
Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen

Erik Juhl deltog ikke i punkt 1.

Mødepunkt Beslutning

1
Sag: Revision af kirkekasser (891)
Der afholdes møde med provstirevisor kl.
15.00.

Indbydeles til møde vedr. forvaltningsrevision

Provstiudvalgsmøde(30-01-2014)

Revisoren orienterede om opfølgning vedrørende
ansættelsesbreve og forpagtningskontrakter.

Revisoren orienterede om fokusområder i 2013:
Generelt følges provstiudvalgets vejledning om
honorar. Der er få steder fortaget afvigelser uden
provstiudvalgets godkendelse. Det er påtalt af
revisor i protokollatet og af provstiudvalget ved
godkendelse af regnskabet.

Generelt føres ferieregnskabet tilfredsstillende. Der
er enkelte steder, hvor der er problemer. Det er
påtalt af revisor i protokollatet.

Fokusområder 2014:
Revisoren har bedt menighedsrådene indsende
tidsregistrering sammen med det øvrige materiale
vedrørende regnskab 2014.

Fokusområder 2015:
Aftaler vedrørende afregning af forbrugsafgifter i
præstegården.
Problemstillinger vedrørende indberetning til
SKAT af mellemværende mellem menighedsråd og
præst.

2
Sag: Fælles regnskabskontor (904) - Varde
Sogn
Varde menighedsråd fremsender oplæg til
drøftelse af den fremtidige struktur og økonomi
for det fælles regnskabskontor.

Oplæg til drøftelse vedr. regnskabskontoret

Forslag til mødedato: Den 19. marts kl. 15,00-
17.00 hos Varde menighedsråd fremsendes til
Varde menighedsråd.

Sagen drøftes på næste møde.

3
Sag: Økonomi diverse (940) - Alslev Sogn
Alslev menighedsråd fremsender anmodning
om frigivelse af kr. 5.155,67 af overskud fra
kirkerenoveringen til udgifter til afdækning af

Punktet er udsat til næste møde, da provstiudvalget
ikke er beslutningsdygtig.
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orgel.

Ansøgning om frigivelse af midler til
orgelafdækning

Bilag vedrørende orgelafdækning

4
Sag: Økonomi diverse (940) - Alslev Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om kr.
115.000 i økonomisk hjælp af 5%-reserven.

Ansøgning om økonomisk hjælp af 5%-
reserven

Punktet er udsat til næste møde da provstiudvalget
ikke er beslutningsdygtig.

Provstiudvalget ønsker, at der fremskaffes
yderligere materiale til belysning af besparelser i
2014. Provstiudvalget ønsker dette for at kunne
vurdere, hvorvidt disse besparelser kan videreføres
fremadrettet som varige besparelser i driften,
således at driften fremover kan klares indenfor den
bevilgede ramme.

5
Sag: Ekspropriationer ved Billum Kirke - j.nr.
S-76-91 (1234) - Billum Sogn
Ribe Stift fremsender indkaldelse til møde om
den eksproprierede vejret vest for Billum kirke.

Mødeindkaldelse - 25. februar 2015

Lise Hindsholm deltager i mødet.

6
Sag: Offentlig toiletbygning i Thomas Lange
Haven (1258) - Ho Sogn
Anmodning om opførelse af offentlig
toiletbygning i kanten af Thomas Lange Haven.

Toiletbygning i kanten af Thomas Lange Haven
i Ho

VS: Offentlig toilet bygning på Ho-Oksby-
Mosevrå præsteembedes jord

Provstiudvalget har intet at indvende mod de
fremlagte planer for en offentlig toiletbygning i
kanten af Thomas Lange Haven og under de i
aftalen givne forudsætninger om fremtidig drift og
vedligehold af bygningen.

Provstiudvalget skal tiltræde den endelige
deklarationen inden tinglysning.

7
Sag: Istandsættelse vedr. fugtproblemer m.v.
(859) - Ho Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
bevilling på kr. 2,55 mill. til renovering af Ho
præstegård.

Samlet overslag kr. 4 mill. Opsparing kr. 1,45
mill.

Biskop, menighedsråd og provst mødes mandag
den 23. februar 2015 om opslag af
præstestillingen.

Provstiudvalget ser positivt på en renovering af Ho
præstegård og er indstillet på at yde en samlet
bevilling på op til 4. mill. til projektet,

Finansiering af beløbet aftales, når det endelige
projekt foreligger til godkendelse.

Referat,24-02-2015 Side: 2



Mødepunkt Beslutning

Anmodning om bevilling til renovering af Ho
præstegård.

8
Sag: Udviklingsplan (1006) - Horne Sogn
Menighedsrådet fremsender anmodning om
godkendelse af udviklingsplan for Horne
kirkegård.

Anmodning om godkendelse af udviklingsplan

Provstiudvlaget godkender udviklingsplanen som
den foreligger. Provstiudvalget vil dog se med stor
velvilje på det, hvis menighedsrådet ændrer
holdning med hensyn til fjernelse af forhække.

9
Sag: Takstregulativ og vedtægt (1257) - Lunde
Sogn
Menighedsrådet fremsender takstregulativ for
Lunde kirke.

Følgebrev til takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt for Lunde kirke

Godkendt.

10
Sag: Budget og regnskab 2013 (879)
Svar fra Skads provsti vedrørende afholdelse af
udgifter for Grimstrup præstegård.

Rousthøje - regnskab og revisionsprotokollat
2013 (- svar fra Skads Provsti om en eventuel
fælles henvendelse).

Taget til efterretning.

11
Sag: Opdatering af præstegårdsbudgetter -
2016 (1211)
Drøftelse af de fremtidige budgetter for
præstegårdskasserne, på grundlag af de i
samråd med menighedsrådene udarbejdede
budgetforslag.

Der vedlægges sammenstilling over de
udarbejdede budgetforslag.
Ark 1. Sammenstilling = de faktiske tal
Ark 2. Forbrugsafg. - præstens bidrag =
Driftsudgiften til el, vand og varme er
fratrukket præstens bidrag, således at vi kan
sammenligne disse forbrugsafgifter på tværs af
kasserne.

Sammenstilling af præstegårdsbudgetter

Forslag indarbejdes i økonomifordelingsmodellen.
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12
Sag: Provstiudvalgskassen (789)
Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster
den 6. og 7. maj 2015 på Hotel Nørre Vinkel,
Lemvig. Udgiften pr. provst forventes at være
ca. kr. 2.000.

Provsten anmoder om, at udgiften dækkes af
provstiudvalgskassen.

VS: Provsteseminar 6. og 7. maj 2015, pris

Punktet er udsat til næste møde, da provstiudvalget
ikke er beslutningsdygtig.

13
Sag: Provstiudvalgskassen (789)
Udkast til årsregnskab 2014 for
provstiudvalgskassen.

Biregnskab for 5%-reserven

Biregnskab for samarbejde om udviklingsplaner
og kostprisberegninger.

Udkast til regnskab 2014

5%-reserven 2014

Regnskab vedr. udviklingsplaner for
kirkegårdene

Ingen bemærkninger.

Det endelige regnskab udarbjedes til behandling på
næste møde.

14
Sag: Mødedatoer (892)
Provsten foreslår, at mødet den 12. maj 2015
flyttes til den 19. maj 2015 samme tidspunkt.

Kopi af mødedatoer

Mødet er flyttet til den 19. maj 2015 kl. 15.00 -
18.00.

15
Sag: Eventuelt (825)
Eventuelt.

Eventuelt

Provsten orienterede om mødet med Kvong
menighedsråd om renovering af graverfaciliteter
m.v.
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Orientering

16
Sag: Renovering af Sct. Jacobi Kirke (800) -
Varde Sogn
Orientering om fondsansøgninger vedrørende
renovering af Sct. Jacobi kirke.

Fondsansøgninger vedr renoveringen af Sct
Jacobi Kirke, Varde.

Ingen bemærkninger.

17
Sag: God kirkelig forvaltning i Ribe Stift
(1255)
Orientering om Ribe Stifts nedsættelse af
udvalg vedrørende kirkegårdstakster og
kostprisberegninger.

Orientering af provstiudvalget om nedsættelse
af et takstudvalg

Ingen bemærkninger.

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

Anne-Mette Strebel                  Peder Chr. Thomsen                               Morten Thaysen
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