Referat for: Vejle Provstiudvalg
PU møde 20. oktober 2015. Kl. 14.00
Mødested:

Mødet blev afholdt på Provstikontoret, Haraldsgade 10, 7100 Vejle.
Tove Bjørn Jensen forlod mødet kl. 16.45
Erik Villadsen deltog ikke i punkt 8 og forlod mødet kl. 17.18
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

www.provstiudvalg.dk
3

Regnskab 2014
Vedr. gennemgang af Protokollater R2014
deltager
Henriette Vedel Broch fra Revisionsfirmaet
PwC

Engum, Gauerslund, Grejs, Gårslev, Hover,
Nørremarken, Skibet, Smidstrup-Skærup, Vinding:
Godkendt under forudsætning af, at der tages
stilling til de af Revisor anførte bemærkninger,
således at de nødvendige tilretninger bliver
foretaget. Opfølgning vil ske ved kasseeftersyn.

Der fremsendes senest fredag, den 16. oktober
separat pr. mail en oversigt med bemærkninger
vedr. protokollaterne.
4

Regnskab 2014 PUK
Sag: PUK Regnskab 2014 (2496)

Protokollatet er gennemgået.

Revisionsprotokollat og Revisionspåtegning
PUK 2014

5

Budget 2016 PUK Vejle Provsti - til
godkendelse PU 20.10.2015
Sag: PUK Budget 2016 (2643)
Budget afleveret med stempel: 12-10-2015
09:31

Budget 12-10-2015 09:31 er Godkendt.

Budget 2016 PUK Vejle Provsti - til
godkendelse PU 20.10.2015

6

Vejle Provsti - PUK 3. kvartalsrapport 2015
Sag: PUK 2015 - 3. kvt. (2648)
Driftsudgifterne udviser forbrug på 64% pr. 3.
kvartal 2015.

Tages til efterretning.

Vejle Provsti - PUK 3. kvartalsrapport 2015
Referat,20-10-2015

Side: 1

Mødepunkt

7

Provstiudvalgets primære bankforbindelse
Sag: Bankforbindelse PU 2013 -2014 (1933)
Provstiudvalget skal overveje, om
organisatoriske ændringer hos vores primære
bankforbindelse giver anledning til nervøsitet
og evt. skifte af primær bankforbindelse.

Beslutning

Provstiudvalget afventer, hvem der bliver køber af
erhversafdelingen af BankNordik.

BankNordik går videre i strategisk sporskifte

8

Vinding Præstebolig
Sag: Vinding Pr.g. 2014-2015 (2153) Vinding Sogn
Provstiudvalget skal endelig godkende projekt
vedr. ny præstebolig i Vinding, samt
finansieringsplan for udgifterne.
Finansieringsplanen er endnu ikke udarbejdet,
men vil blive fremsendt pr. mail.

Provstiudvalget godkender opførelse af ny
præstebolig.

Vinding ny præstebolig: Udtalelse

9

Engum Præstegård
Sag: Engum Pr.g. 2015 (2617) - Engum Sogn
Det forventes, at der foreligger projekt vedr.
istandsættelse af Engum Præstegård.

Provstiudvalget er sindet at følge op på scenarie 3
med tilføjelse af toilet på 1. sal og vil gerne holde
møde med Menighedsrådet, når alle 3 tilbud
foreligger, således at der kan udarbejdes en
finanseringsplan.

Vedrørende istandsættelse af Engum
Præsetgård

10

Ødsted sognehus
Sag: Ødsted 2013 - 2015 - nyt sognehus (2048)
- Ødsted Sogn
Provstiudvalget skal tage stilling til ændringer i
projekt vedr. sognehus og graverfaciliteter jf.
skrivelse fra Haderslev Stift af 22. september
2015.

Provstiudvalget finder ikke, at der kan tages stilling
til sagen førend Fredningsnævnets kendelse
foreligger.

Ødsted Sognehus - overslag 24.08.2015
Ødsted kirkes omgivelser - nyt sognehus
Ødsted Licitationsresultat
(8.557.735 incl. moms/ dertil kommer
byggemodning, nedrivning + skurby kr.
363.900 incl. moms = ialt kr. 8.921.635,00 incl.
moms/ inlo) +
11

5% ansøgning Sct. Nicolai - midlertidige
lokaler
Sag: Sct. Nicolai 2015 - midlertidige lokaler
(2472) - Sankt Nikolaj Sogn
Referat,20-10-2015

Provstiudvalget bevilger kr. 200.000 af 5% midler
til finansiering af ubudgetterede udgifter vedr.
midligertidige lokaler.
Bevillingen sker under forudsætning af , at
Side: 2

Mødepunkt
(2472) - Sankt Nikolaj Sogn
Der har været afholdt møde med Formanden for
Sct. Nicolai Menighedsråd om ansøgningen.
Som det fremgår af separat fremsendt mail,
afholdes endvidere møde bl.a. om
lejekontrakten vedr. midlertidige lokaler.

Beslutning
Bevillingen sker under forudsætning af , at
lejekontrakten ikke giver anledning til
bemærkninger.
I 2017 vil udgifterne søges indarbejdet og indeholdt
i driftsrammen.

5% ansøgning Sct. Nicolai - midlertidige
lokaler
PU er sindet at bevilge, men mangler svar vedr.
drift Foldegade - der afholdes møde 07.10.2015
/ inlo
12

5% ansøgning Vor Frelsers fortsat fra sidste
møde
På lukket dagsorden

13

5% ansøgning Hover - vedr. Grejsdal Kirkes
klokketårn
Sag: Grejsdal Kirke 2015 (2691) - Hover Sogn
Sagen er sendt til Haderslev Stift med
anmodning om evt. udtalelse fra
Klokkekonsulenten.
På Provstesynet 2015 blev det anført, at
klokkestabelen trænger til overfladebehandling,
hvilket Provstiudvalget godkendte som en del
af driftsrammen i 2015 eller 2016.

Menighedsrådet anmodes om at indhente 2 tilbud.
Det kunne være oplysende med en beskrivelse af
rådangreb og den gule tømmersvamp.

5% ansøgning Hover - vedr. Grejsdal Kirkes
klokketårn

14

Hvejsel Kirke
Sag: Hvejsel Kirke 2015 (2627) - Hvejsel Sogn
Der er endnu ikke fremsendt fyldestgørende
projekt vedr. indretning af kirkerummet.

Provstiudvalget er sindet at godkende frigivelse af
midler, når projekt vedr. sideskibet er godkendt.

Finansieringsplan Hvejsel Kirke - sideskib

15

Hvejsel Kirkegård
Sag: Hvejsel Kirke 2015 (2627) - Hvejsel Sogn
Iflg. Kirkegårdskonsulent Preben Skaarups
notat af 3. september 2014 forudsætter
istandsættelsen ikke godkendelse af Haderslev
Stift.

Provstiudvalget godkender frigivelse af midler til
udgifter vedr. kirkegårdsmuren under forudsætning
af, at Haderslev Stift tilslutter sig dette.

Finansieringsplan Hvejsel Kgd. - kirkemuren

16

Hvejsel Kirkegård
Sag: Hvejsel Kgd. 2015 (2682) - Hvejsel Sogn
Reguleringsplanen er fremsendt til udtalelse
hos Kirkegårdskonsulenten.

Provstiudvalget er sindet at godkende
kirkegårdsreguleringen, når Kirkegårdskonsulenten
har tilsluttet sig forslaget.

Ændringer på Hvejsel kirkegård
Referat,20-10-2015
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Mødepunkt

17

Ildved Kirkegård
Sag: Ildved Kgd. 2015 (2683) - Hvejsel Sogn
Reguleringsplanen er fremsendt til udtalelse
hos Kirkegårdskonsulenten.

Beslutning

Provstiudvalget er sindet at godkende
kirkegårdsreguleringen, når Kirkegårdskonsulenten
har tilsluttet sig forslaget.

Ændringer på Ildved kirkegård

18

Ildved Kirke
Sag: Ildved Kirke 2013-2015 - tilgængelighed
(2095) - Hvejsel Sogn
Reguleringsplanen er fremsendt til udtalelse
hos Kirkegårdskonsulenten.

Provstiudvalget godkender, at der frigives midler til
finansiering af tilgængelighedsprojektet under
forudsætning af, at arkitekthonoraret nedsættes fra
20% til 13% - 15%.

Finansieringsplan Ildved Kirke tilgængelighed

19

Gauerslund Kirke
Sag: Gauerslund Kirke 2014 - 2015 (2201) Gauerslund Sogn
Ændring af belysningsforholdene er fremsendt
til Haderslev Stift.

Provstiudvalget kan tilslutte sig ønsket om
forbedret lysforhold i Gauerslund Kirke, men
ønsker en specificeret finansieringsplan.

Ansøgning om ændret beslysning i Gauerslund
Kirke - Tårnrum og kor.
Afventer overslag, samt forslag til finansiering /
inlo
20

Lokalplaner mv. Jelling
Sag: Jelling lokalplaner etc. 2015 (2632) Jelling Sogn
Der er tale om 2 sager.
1. anlæg af lege- og picnicområde.
2. og 3. dispensation vedr. solvarmeanlæg.
Jelling kirkes omgivelser, Vejle provsti,
Haderslev Stift - etablering af lege- og
picnicområde i midtbyen (HASTER)

Provstiudvalget kan ikke anbefale, at der etableres
lege- og picnicområde så tæt på højene i Jelling,
som forslaget indebærer,
da dette ikke skønnes at være i overensstemmelse
med UNESCO-bufferzone.
Provstiudvalget kan ikke tilslutte sig, at der gives
dispensation fra højden på 8,5 meter, da denne
forekommer tilstrækkelig som højde i
randbebyggelse omkring et område, der er optaget
på UNISCOs Verdensarvsliste.

Jelling kirkes omgivelser, Vejle provsti,
Haderslev Stift - teknisk område,
solvarmeanlæg ved Mangehøje, Jelling
(HASTER)
Solvarmeanlæg i Jelling, lokalplanforslag 1196,
kommuneplantillæg 25

21

GIAS - takst- og ydelsesændring
Sag: 1. GIAS ydelser 2016 - (2634)
Der er derudover anmodning om yderligere 2
ydelser fra Jelling Kirkegård - det undersøges,
Referat,20-10-2015

Provstiudvalget tilslutter sig udvalgets
genberegning.
Side: 4

Mødepunkt

Beslutning

ydelser fra Jelling Kirkegård - det undersøges,
om disse er dækket af enten eksisterende
ydelsesnumre i "Vejle Provsti kataloget" eller i
"GIAS hovedkatalog".
Tilrettet hele versionen GIAS til korrektur - slet
de 2 andre
Til korrektur JS - tilrettet dato - udsendt til MR
24.09.2015 / inlo
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Vedtægter for samarbejde
Sag: Samarbejder 2015 - (2680)
Forslag til vedtægter for samarbejde mellem
menighedsrådene i Vejle Provsti finansieret af
fællesudgifterne.

Udsat til næste møde.

Vedtægter for samarbejde
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Mødeplan 2016
Sag: Møder PU 2016 (2490)
2. udgave er også udsendt separat pr. mail den
13.10.2015.

2. udgave blev med enkelte tilretninger godkendt,
og der udsendes derfor 3. og endelig udgave
snarest.

Mødeplan 2. udgave
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Diverse vedr. Provstiet
Sag: 1. Diverse vedr. personale 2015 (2224)

Provstiudvalget ønsker ikke trykte udgaver af
organisationsaftalerne.

Trykning af organisationsaftalerne

Referat,20-10-2015
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Orientering
25

Eventuelt

Referat,20-10-2015

Intet at notere

Side: 6

