
Referat for PU-møde d. 8. december 2021 

Placering: Provstikontoret, Nørregade 31, 6270 Tønder 

Dato: 8. december 2021 kl. 14.30 -17.00 2021 

 

Bjarne Friis Pedersen var ikke tilstede under punkt 5, Danny Jensen 
ikke tilstede under punkt 9.  

 

I. Godkendelse af dagsordenen.  

Dagsordenen godkendes med følgende ændringer: Godkendelse af 
dagsordenen indføres som punkt 1 Fastlæggelse af datoer for 
indledende budgetsamråd og budgetsamråd tilføres på dagsordenen 
som punkt 2. Dette betyder at alle punkter på dagsordenen rykker med 
2 numre.  

Punkt 11 ændres fra et orienteringspunkt til et beslutningspunkt. 

II. Fastlæggelse af datoer for indledende budgetsamråd og budgetsamråd. 

Indledende budgetsamråd afholdes d. 22. marts kl. 19.00 – 21. 00 

Budgetsamråd afholdes d. 7. september kl. 19.00 – 21.00 

III. Døstrup MR ønsker svar på, hvorvidt deres nuværende praksis med at 
vedligeholde gravsteder året ud, uanset hvornår på året en legataftale 
ophører er i overensstemmelse med provstiets regler og praksis på 
området. (videreført fra PU-møde 12. oktober 2021). 

Provstiudvalget godkender Døstrup Menighedsråds nuværende 
praksis, da alle aftaler, der laves i GIAS automatisk løber året ud. 

IV. Branderup MR ansøger om at få godkendt følgende tilføjelser til 
kirkegårdsvedtægten: Ved §15 stk. 1 tilføjes: Der må ikke plantes 
frugttræer/buske. Ved §15 stk. 3 tilføjes: For gravstedsformen kiste eller 
urne med plade i plænen gælder: Der må udelukkende sættes buketter 
på gravstedet og kun i flytbare vaser. Nye buketter må ikke fjernes. I 
perioden 1. november til 1. april må der lægges vinterkranse og 
dekorationer ved gravstenen. Der må ikke plantes træer, buske eller 
planter omkring gravstenen.  

Punktet udsættes til næste møde 
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V. Rømø MR anmoder om, at lejekontrakt for den ikke tjenstlige del af 
Røm præstegård godkendes.  

PU-godkender den fremsendte lejekontrakt.  

VI. Tønder MR ansøger, grundet skimmelsvamp, om tilladelse til rensning 
og nødvendig renovering af to orgler i Tønder Kristkirke. 

Punktet udsættes til næste møde, da tilbud afventes. Tønder MR 
erindres om, at sagen skal indsendes gennem byggesagsmodulet.  

VII. Tønder MR anmoder om godkendelse af forpagtningskontrakt for 
landbrugsejendommen matr. Nr. 26,974,977,1687 samt 1691, Tønder.  

Forpagtningskontrakten godkendes. 

VIII. Agerskov MR anmoder om tilladelse til at bruge kr. 100.000 af 
bevilgede anlægsmidler til udarbejdelse af ny kirkegårdsplan for 
Agerskov kirkegård.  

Punktet udsættes til næste møde. 

IX. HR i Tønder Provsti. Vores nuværende HR-ordning udløber med 
udgangen af januar 2022.  Der ønskes en drøftelse af, og om muligt en 
beslutning om, hvordan provstiudvalget kan sørge for at MR 
fremadrettet bedst kan understøttes i deres HR-opgaver. 

PU har besluttet at arbejde på at sørge for at provstiet får sin egen 
HR-konsulent. Der vil blive udarbejdet et oplæg til menighedsrådene 
og indkaldt til ekstraordinært budgetsamråd, når menighedsrådene 
har haft mulighed for at tage stilling til oplægget.  

X. Godkendelse af kvartalsrapporterne fra MR for 3. kvartal  

Kvartalsrapporterne er godkendt.  

XI. Brøns og Vodder sogne anmoder om at få samarbejdsaftale om fælles 
kirkegårdsdrift mellem Skærbæk og Brøns-Vodder sogne.  

Samarbejdsaftalen godkendes. Provstiudvalget værdsætter den 
samarbejdsaftale, der er lavet! 

XII. Evt.  

XIII. Orientering om at murværk fra nabohus til Emmerlev kirkegård er 
væltet ind på kirkegården, dele af kirkegården er fortsat afspærret af 
sikkerhedsmæssige grunde.  

XIV. Orientering om indsendt sag i byggesagsmodul fra Løgumkloster MR.  

 


