TØNDER PROVSTI
Rådhusstræde 5 B
DK 6240 Løgumkloster
Referat fra provstiudvalgsmøde onsdag den 25. februar 2015 kl. 15.30 på provstikontoret,
Rådhusstræde 5 B, 6240 Løgumkloster.
Deltagere: Provst Thala Juul Holm, Kirsten Juul Sørensen, Anne Krogh, Peter Langberg,
Niels Juul Lauridsen, Dorte Skaarenborg deltager fra pkt. 5.
Afbud: Haakon Friedrichsen, Niels Stamp

DAGSORDEN

REFERAT

01.
Underskrift af referat.

Godkendt og underskrevet.

02.
Meddelelser og indkomne skrivelser.
a.
Provstesyn finder i 2015 sted i flg. sogne:
Ballum, Bedsted, Døstrup, Løgumkloster,
Mjolden, Rejsby, Rømø, Skærbæk, Tønder

b.
Ribe Stift: Info til provstiudvalg vedr.
Stiftets arbejde med god kirkelig forvaltning
– herunder nedsættelse af takstudvalg, som
skal arbejde med kirkegårdstakster og
kostprisberegning.
c.
Ribe Stift: Invitation til konsulentrunde, som
finder sted den 14. og 15. april 2015.

Meddelt.
Indkaldelse til de enkelte sogne finder
sted i løbet af marts måned.

Meddelt.

Meddelt.
Beskrivelse af projekt, som skal
forelægges konsulenterne, skal være
provstiet i hænde senest den 18. marts.

d.
Kirkeministeriet: Marianne Zeuthen er
ansat som ny kirkebogsførende sognepræst
for Toftlund-Arrild-Tirslund pastorat pr.
1/3-2015.
03.
Døstrup sogn:
Ansøgning om tilladelse til etablering af ny
belægning på gangsti fra kirkedige til kirkens
hovedindgang.

Telefon 74 78 24 23

Meddelt.

Godkendt under forudsætning af
budgetmæssig dækning.

E-mail: toender.provsti@km.dk

04.
Bedsted sogn:
Ansøgning vedr. finansiering af flg.:
Etape 1: Istandsættelse af tagværk, nyt
skifertag på skib, kor, våbenhus og trappetårn
kr. 4.300.000,Etape 2: Istandsættelse af tårnets murværk og
ankre, tagværk og nyt skifertag kr.
2.935.000,05.
Nørre Løgum sogn:
Tillæg til ansøgning vedr. etablering af
fjernevarme i kirken. Fjernelse af gammel
skorsten pga. risiko for fugtskader på
murværk.
06.
Møgeltønder sogn:
Ansøgning vedr. lån i 5% puljen til dækning
af udgifter i forbindelse med brand i
præstegården. (kr. 206.763,69)
07.
Møgeltønder sogn:
Ansøgning vedr. finansiering af
istandsættelse af kirken: indvendige arbejder,
diverse facader samt tårn.
(Stiftslån på kr. 2.100.000,-)

Provstiudvalget afventer en ansøgning fra
menighedsrådet, punktet udsættes.

Ansøgningen imødekommes.
Finansieres om muligt ved egne midler.

Godkendt.
Anne Krogh deltog ikke i beslutningen.

Ansøgningen imødekommes.
Sker der budget overskridelse eller udsigt
til budgetoverskridelse skal
provstiudvalget straks kontaktes.
Anne Krogh deltog ikke i beslutningen.

08.
Emmerlev sogn:
Ændret ansøgning vedr. til- og ombygning af
graverhus ved Emmerlev kirke.
09.
Tønder sogn:
Ansøgning vedr. døbefont fra gl. Emmerske
sogn.
10.
Tønder sogn:
Ansøgning om midler fra 5% puljen til
dækning af uforudsete skader på
udbygningen ved Kirkepladsen 5.
(kr. 61.887,50)

Anbefales af provstiudvalget.

Godkendt under forudsætning af at
døbefonten opbevares og anvendes
sømmeligt.

Godkendt.
Kirsten Juul Sørensen deltog ikke i
beslutningen.

11.
Rømø sogn:
Ansøgning i 5% puljen vedr. istandsættelse af
orgel.
(kr. 55.625,-)
12.
Provstiet:
Drøftelse af fremtidig placering af
provstikontor.

13.
Provstiet:
Ansættelse af ny provstisekretær.

14.
Provstiet: Gennemgang af regnskab 2014 for
provstiudvalgskassen.

Istandsættelsen godkendes, dog mener
provstiudvalget ikke at istandsættelsen
kan finansieres direkte af 5% puljen.
Der bevilliges et lån i 5% puljen.

Drøftet.
Tages med som punkt på provstisamrådet
i marts og beslutning tages på PU-møde
den 16. april.

Provstisekretæren har opsagt sin stilling
med virkning fra 1/7-2015.
Køreplan for ansættelse af ny sekretær
vedtaget.

Udsat.

15.
Lukket punkt.
16.
Næste mødedato

Tirsdag den 17. marts kl. 15.30
Provstisamråd: onsdag den 25. marts
kl. 19.00 i Agerskov Sognehus.

17.
Eventuelt.

Intet.
Mødet afsluttet kl. 17.50

