Referat for: Vejle Provstiudvalg
PU møde 19. februar 2018. Kl. 9.00
Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle

Karen Sundbøll var fraværende med afbud.
John Skoldsborg deltog ikke punkt 4.
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referatet godkendes og underskrives.
3

Budget 2019 - vedtagelse af foreløbig
driftsramme
Sag: Budget 2019 - 1, generelt (3129)
Den foreløbige driftsramme fastlægges og
meddeles menighedsrådene inden
Budgetsamrådet den 1. marts 2018.
Provstiudvalget drøfter lokalfinansierede
sognepræster, herunder strukturen for korshærsog diakonipræsten og biskoppens henvendelse
vedrørende lokalfinansierede sognepræster.

Den foreløbige driftsramme for 2019 bliver
fremskrevet med 1,5% i forhold til driftsrammen
for 2018.
Provstiudvalget tager i det videre budgetarbejde for
2019 beslutning om, hvorvidt der skal tages hensyn
til uensartetheden i tilbagebetaling vedrørende
gravstedskapitaler før 2007.

Budget 2019 - vedtagelse af foreløbig
driftsramme
Overslag over økonomien vedr. lokalfinansieret
hospicepræst

4

Retningslinier vedrørende fotografering af
kirker m.v. med drone
Sag: Ansøgninger - økonomisk støtte (2911)
Provstiudvalget beslutter, hvilke udgifter der
skal betales til droneføreren vedrørende
fotografering med drone, og hvem der skal
betale for disse.

Provstiudvalget besluttede, at droneføreren
modtager diæt plus kørsel for hver fotografering af
provstiets kirker m.v.

Retningslinier vedrørende fotografering af
kirker m.v. med drone

5

Skibet - Anlæg af rampe til kapel
Sag: Skibet Kirke 2018 (3164) - Skibet Sogn
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Provstiudvalget kan anbefale projektet. Udgifterne
betales af lokale midler.

Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

Skibet - Anlæg af rampe til kapel
Budgetoverslag - Anlæg af rampe til kapel

6

Ansøgning om 5% midler - Højen
Menighedsråd
Sag: 5% midler 2018 (3169)

Provstiudvalget er positivt indstillet overfor
ansøgningen, men Provstiudvalget ønsker at vide,
hvor store vikarudgifterne er.

Ansøgning om 5% midler - Højen
Menighedsråd

7

Ansøgning fra Jelling MR vedr.
Verdensarvskonference 2018
Sag: Ansøgninger - økonomisk støtte (2911)

Provstiudvalget bevilger kr. 35.000,00. Beløbet er
ikke båndlagt til et enkelt projekt i forbindelse med
Verdensarvskonferencen 2018.

Ansøgning fra Jelling MR vedr.
Verdensarvskonference 2018

8

Vinding Kirkegård - ændring af
kirkegårdsplan
Sag: Vinding Kgd. 2018 (3182) - Vinding
Sogn
Vinding Kirkegård - ændring af kirkegårdsplan

9

Skærup Kirke - renovering af kirketårn
Sag: Skærup Kirke 2017 - (3046) - Skærup
Sogn

Provstiudvalget udskyder behandlingen af punktet,
og afventer kirkegårdskonsulentens udtalelse.
Provstiudvalget gør de øvrige menighedsråd
opmærksomme på paragraffen (§16a) om sikring af
gravminder i henhold til Vinding Kirkegårds
vedtægter, - eventuelt på Budgetsamrådet den 1.
marts 2018.
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet går i
gang med et forprojekt, finansieret af
anlægsrammen 2018, og forventer at høre nærmere
snarest.

Skærup Kirke - renovering af kirketårn

10

Vejle Kommune - forslag til lokalplan 1235
område til boliger, offentlige og rekreative
formål ved Herningvej - kommuneplantillæg
19 ved Herningvej og Kollegievej - Jelling
kirkes omgivelser
Sag: Jelling lokalplaner etc. 2018 (3185) Jelling Sogn

Provstiudvalget tilslutter sig Den Kgl.
Bygningsinspektørs udtalelse.

Vejle Kommune - forslag til lokalplan 1235
område til boliger, offentlige og rekreative
formål ved Herningvej - kommuneplantillæg 19
ved Herningvej og Kollegievej - Jelling kirkes
omgivelser
Referat,19-02-2018
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Mødepunkt

Beslutning

Kgl. sender udtalelse Forslag til lokalplan 1235
område til boliger, offentlige og rekreative
formål ved Herningvej - kommuneplantillæg 19
ved Herningvej og Kollegievej - Jelling kirkes
omgivelser
IKS - skrivelse vedr. bebyggelse i
Monumentområdet

11

Provstesyn - Bredsten Kirke og Kirkegård
Sag: Provstesyn 2018 (3101)
Provstesyn - Bredsten Kirke og Kirkegård

12

Provstesyn - Bredsten Præstegård
Sag: Provstesyn 2018 (3101)

Godkendt under forudsætning af, at
menighedsrådet tager kontakt til varme-, klima- og
energikonsulent Poul Krenz Larsen vedrørende
eventuel opsætning af tagrender samt den høje
luftfugtighed i kirkerummet.

Godkendt under forudsætning af, at
menighedsrådet tager kontakt til en tømrer, således
at fugtproblemerne i tagrummet kan vurderes
nøjere.

Provstesyn - Bredsten Præstegård
Foto - Bredsten Præstegård tagrum
Foto - Bredsten Præstegård tagrum 2
Foto - Bredsten Præstegård 3
Foto - Bredsten Præstegård tagrum 4
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Orientering
13

Eventuelt

Referat,19-02-2018

Poul Udsen foreslår, at vi på næste
provstiudvalgsmøde sætter et punkt på dagsordenen
vedrørende kølefaciliteter i Vejle Provsti, hvor
provstiudvalget kan få en principiel drøftelse om
dette område.

Side: 4

Underskrifter vedr. møde d. 19-02-2018

Leif Johan Linnemann Arffmann

Bjarne Gunnar Bagge

Jens Anton Pedersen

Jens Berg

John Christian Skodsborg

Karen Astrid Anna Sundbøll

Leif Johan Linnemann Arffmann

Poul Larsen Udsen

Stig Skat Andersen

Referat,19-02-2018

Side: 5

