
Referat
Tønder Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 12. januar 2022 - d. 12-01-2022 kl. 14:30 til 17:00

Deltagere: Bjarne Friis Pedersen, Kjeld Outzen, Anne Marie Nielsen, Christian Iver Petersen, Danny Kjeld
Jensen, Erling Bjerrum-Petersen, Marianne Kammer Simonsen, Eva Renate Melanie Osterholz, Søren
Mikkelsen Clausen, Christina Rygaard Kristiansen

Søren Mikkelsen Clausen var ikke til stede under pkt. 4
Christian Iver Petersen var ikke til stede under pkt. 7
Christina Rygaard Kristiansen var ikke til stede under pkt. 8
 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen

 

Dagsordenen blev godkendt 

2 - Tegningsret og forretningsorden

 

Punktet blev udsat til næste møde. 

3 - Økonomisk forvaltning og praksis ved
byggesager i Tønder Provsti

Behandling af vedtaget notat af 13. juni 2019
omkring økonomisk forvaltning og praksis ved
byggesager i Tønder Provsti.
 
Det godkendte notat og referater af behandlingen
er vedlagt som bilag. 

Sager:
Forvaltning - Økonomisk styring - Retningslinjer -
Tønder PU (2019 - 11763)
Forvaltning - Økonomisk styring - Retningslinjer -
Tønder PU (2019 - 11763)

Bilag:
PU økonomisk forvaltning og praksis ved byggesager,
Delreferat fra møde PU-møde 13. juni 2019,
Delreferat fra møde PU-møde 4. april 2019 kl. 13.00 -
15.30

PU har besluttet at vedtagne praksis på
området fortsat er gældende.



4 - Brede MR, Anmodning om genovervejelse af PU
afslag

Brede MR fremsender i mail af 7/12-21 anmodning
om, at provstiudvalget genovervejer deres
beslutning af 12/10-21.
Beslutningen var et afslag på at anvende tildelte
midler til afdrag på forventet likviditetslån i
2020 (som aldrig blev anvendt - står som videreførte
anlægsmidler) til deres stendigeprojekt istedet for at
anvende midler der henstår i stiftet til formålet.
 
Se bilag for sagsforløb.

Sager:
Byggesag - Brede MR - Stendiger (2018 - 35978)
Byggesag - Brede MR - Stendiger (2018 - 35978)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Budgetbilag,
Aktdokument

PU har genovervejet sagen og besluttet at fastholde
den oprindelige beslutning fra PU-mødet d. 12.
oktober 2021.
Brede MR tilsendes en uddybende forklaring.  

5 - Branderup MR: Ansøgning om godkendelse af
tilføjelser til kirkegårdsvedtægten

 
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 er udsat fra sidste møde.

Bilag:
Branderup, kirkegårdsvedtægt 2012 (1)

Den ansøgte tilføjelse til kirkegårdsvedtægten
godkendes.

6 - Agerskov MR: Anmodning om brug af
anlægsmidler til ny kirkegårdsplan

 
Agerskov MR anmoder om tilladelse til at bruge kr.
100.000 af bevilgede anlægsmidler i 2017 til

PU har besluttet at ansøgningen om bruge
anlægsmidler, oprindeligt bevilget til arkitektrapport
om inventaret i Agerskov Kirke, til en ny
kirkegårdsplan for Agerskov kirkegård, ikke kan
imødekommes.



udarbejdelse af ny kirkegårdsplan for Agerskov
kirkegård.
Punktet er udsat fra sidste møde.

Bilag:
Aktdokument, ansøgning om brug af midler til
Provstiudvalget KIRKEGÅRDSPLAN, Agerskov kgd
tilbud fra landsskabsarkitiekt

7 - Toftlund-Tirslund MR: Udskiftning af tag på
kapelbygning

Toftlund-Tirslund MR fremsender ansøgning om
udskiftning af tagsten på kapelbygning ved Tirslund
kirke.
 
Menighedsrådet har et tilbud på enten 59.000 kr
eller 62.000 kr. inkl. moms (afhænger af evt. genbrug
af tagsten).
Menighedsrådet har fået tildelt 69.000 kr. i
anlægsmidler til formålet i 2022.
 
Sagen skal yderligere godkendes i Ribe stift.

Sager:
Tønder Provsti - Byggesag - Tirslund - Toftlund-
Tirslund Sognes Menighedsråd - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser (2021 - 34359)

Bilag:
Opsummering, Tilbuddet, billede3, Billede2, Billede
1, Projektbeskrivelse, Referat for
menighedsrådsmøde d. 3 Nov

Projektet fremsendes til Ribe Stift med anbefaling 

8 - Møgeltønder MR: Ansøgning om omsætning af
kirkedige

Møgeltønder MR fremsender ansøgning om
omsætning af kirkedige ind mod nabo.
 
De har et tilbud på udskiftningen på kr. 44.750,- inkl.
moms.
Menighedsrådet ønsker at finansiere det med
overskud fra 2021.
 
Sagen skal yderligere godkendes i Ribe stift.

Sager:
Tønder Provsti - Byggesag - Møgeltønder -
Møgeltønder Sogns Menighedsråd - Kirkegårde
(2022 - 253)

Brug af kr. 44.750 fra overskud på budget 2021 til
finansiering af omsætning af kirkedige mod nabo,
godkendes.
Sagen er indsendt i byggesagsmodulet og
fremsendes til Ribe Stift med anbefaling.



Bilag:
Opsummering, provsti om digerep.,
IMG_20211222_115008, IMG_20211222_115233,
IMG_20211222_115144, Tilbud på stendige mod
nabo

9 - Døstrup / Mjolden MR: Ansøgning om
overdragelse af forpagtningsaftale

Døstrup / Mjolden Menighedsråd har en
forpagtningsaftale på 1,06 ha der er bortforpagtet
frem til 31/10-2028.
 
Menighedsrådene ønsker at overdrage den
nuværende aftale til ny forpagter, da den
nuværende forpagter er alvorligt syg. 

Bilag:
Aktdokument,
2020_Forpagtningskontrakt_Jens_Møller (1)

Ansøgningen om overdragelse af
forpagtningsaftale godkendes.

10 - Orientering: Ansættelse af 2 provstisekretærer
pr. 1/2-2022

Ansættelsesudvalget har ansat 2 provstisekretærer
pr. 1. februar 2022 på henholdsvis 12 timer og 25
timer pr. uge. 

PU orienteret 

11 - Opfølgning på den afbrudte visionsdag

Visionsdagen d. 5/1 blev afbrudt af tekniske
vanskeligheder.
Der følges op på de ikke færdiggjorte ting. 

Der blev nedsat et udvalg bestående af Kjeld Outzen,
Marianne Kammer Simonsen, den kommende
provstisekretær og provsten til at lave en
konkluderende udmelding på baggrund af
kirkegårdsarbejdsgruppens arbejde. Det forventes at
PU præsenterer sin plan for området på det
indledende budgetsamråd d. 22. marts 2022.  

12 - Eventuelt
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Bjarne Friis Pedersen (Tønder
Provstiudvalg)

Kjeld Outzen (Tønder Provstiudvalg)

Anne Marie Nielsen (Tønder
Provstiudvalg)

Christian Iver Petersen

Danny Kjeld Jensen (Tønder
Provstiudvalg)

Erling Bjerrum-Petersen (Tønder
Provstiudvalg)

Marianne Kammer Simonsen (Tønder
Provstiudvalg)

Eva Renate Melanie Osterholz (Tønder
Provstiudvalg)

Søren Mikkelsen Clausen Christina Rygaard Kristiansen (Tønder
Provsti)
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