
Referat
Tønder Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 11. maj 2022 - d. 11-05-2022 kl. 14:30 til 17:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden - 5 min.

 

Det er mislykket at sætte eventuelt på i F2. 

2 - Ændringer i Provstiudvalgets sammensætning - 5
min.

Kjeld Outzen udtræder af Tønder Provstiudvalg
grundet fraflytning.
Som suppleant i Kjeld Outzens sted indtræder Helle
Skaarup.

Kjeld Outzen udtræder med udgangen af maj. 

3 - Randerup MR - Bekymring vedr. besparelser - 20
min.

 
Randerup MR udtrykker frustration over, at
kirkegårdsgruppen ikke fremlagde deres arbejde på
det indledende budgetsamråd i Ballum. Randerup
MR forholder sig yderligere skeptisk til inddragelse
af gravere i samarbejdet omkring kirkegårde, da det,
citat: ”er MR, der skal udstikker rammerne for, hvad
vi forventer.”

Randerup MR har sendt mail til alle i provstiet herom
– dog kun med få og enkelte tilbagemeldinger.

Sager:
Randerup MR - Bekymringsmail - Besparelser - 2022
(2022 - 13495)
Randerup MR - Bekymringsmail - Besparelser - 2022
(2022 - 13495)

Bilag:

Provstiudvalget er orienteret.  Provstiudvalget har
drøftet korrespondancen og har ingen yderligere
bemærkninger.



Bekymringsmail, bekymringsmail, Svar på
bekymringsmail fra Randerup 13. april 2022

4 - Rømø MR - Ansøgning om ekstra ramme på
56.000 DKK til honorarbeløb - 10 min.

På baggrund af Provstiudvalgets afgørelse om
rammer for honorarbeløb modtaget 17. marts 2022
(se: bilag) ansøger Rømø MR om en ramme på
56.000 DKK. Menighedsrådet ønsker at tildele
følgende honorarer: kirkeværge, kasserer samt
kontaktperson hver 12.000 kr. og formanden 20.000
kr. I alt 56.000 kr. vel at mærke indenfor den
samlede tildelte budgetramme.

Som begrundelse fremhæves:

1)      at kirken har to funktioner – både sogne- og
turistkirke.  

2)     at der blot er 5 personer til at varetage alle
ansøgninger til renoveringer på den gamle
kirke

3)     at aktivitetsniveauet omkring kirken er højt.

 

Sager:
Rømø MR, ansøgning om honorarer - 2022 (2022 -
13597)
Honorarer - Menighedsråd - Tønder provsti - 2020
(2020 - 912)
Rømø MR, ansøgning om honorarer - 2022 (2022 -
13597)

Bilag:
ME Honorar størrelse ansøgning PU april 22, ME
Turistkirke Rapport Thue Raakjær marts 2020,
Aktdokument, Delreferat fra møde
Provstiudvalgsmøde 9. marts 2022, Vejledende
honorar til menighedsråd, september 2020, ME
Honorar størrelse ansøgning PU april 22-3

Anmodningen imødekommes ikke. 

5 - Visby MR - ansøgning om midler fra 5%-puljen -
5 min.

 
Visby MR søger om dækning fra 5%-midlerne
til udbedring af skade på kirkens blytag på
ca. 12.000 DKK plus moms.
 

 

Ansøgningen bevilges. 



Sager:
Visby MR - Ansøgning fra 5% puljen til reparation af
revnet blyplade 2022 (2022 - 13576)

Bilag:
Ansøgning fra 5% puljen

6 - Agerskov MR: Ansøgning om tildeling af 5%-
midler til udbedring af borebilleangreb - 5 min.

Agerskov menighedsråd fremsender ansøgning om
udbedring efter borebilleangreb i alteret i kirken.
 
Udbedringen vil koste ca. 84.700 kr.
Agerskov Menighedsråd anmoder om dækning af
skaden fra 5%-midlerne. 

Ansøgningen imødekommes.

7 - Tønder MR: Ansøgning om opsætning af
redekasser til mursejlere i kirketårnet - 5 min.

Tønder MR ansøger om tilladelse til opsætning
af redekasser til mursejlere i kirketårnet.
Opsætningen beløber sig til 3.000 DKK, som
dækkes af menighedsrådets driftsbudget.
 
Skal efterfølgende godkendes i Ribe Stift.

Sager:
Tønder Provsti - Byggesag - Tønder Kristkirke -
Tønder Sogns Menighedsråd - Kirkebygning -
Redekasser i kirketårnet (2022 - 13952)

Bilag:
Opsummering, Bilag 1c, Bilag 1b, Bilag 1a

Ansøgningen imødekommes. Sagen fremsendes til
Ribe Stift med anbefaling. 

8 - Nørre Løgum MR: ansøgning om godkendelse til
etablering af containerplads - 5 min.

 
Nørre Løgum MR ønsker at renovere
deres containerplads.

Menighedsrådet har fået bevilget 120.000 DKK i
budget til renoveringen i budgettet for 2022.
Menighedsrådet ønsker at sænke/nedgrave
containeren til det grønne affald ca.30 cm.

Der er indhentet 2 tilbud til projektet.

Sager:
Tønder Provsti - Byggesag - Nr. Løgum kirke - Nørre

Ansøgningen er godkendt inden for rammerne af det
bevilgede beløb. 



Løgum Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Renovering af containerplads
(2022 - 13883)

Bilag:
Opsummering, Scan_0125, Billeder containerplads
ved Nr. Løgum Kirke

9 - Godkendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal
PU-kassen - 10 min.

Kvartalsrapporten udviser et underskud på kr.
196.183,91.
 
Forklaringer på afvigelser fremgår af
forklaringsbilaget.
 

Sager:
Kvartalsrapporter - Tønder PU 2022 - Tønder Provsti
(2022 - 13213)

Bilag:
Kvartalsrapport 2022.03.31 PU m.formål, 2021.12.31
Forklaring PUK kvartalsrapport

Kvartalsrapporten godkendes. 

10 - Foreløbigt budget provstiudvalgskassen for
2023 - 15 min.

Provstiudvalget forelægges det foreløbige budget for
provstiudvalgskassen for 2023 til godkendelse.
Målsætninger a 2022:
Tønder Provsti ønsker at yde:

Åben og gennemsigtig forvaltning i
samarbejde med Ribe Stift og
provstiets menighedsråd.
Støtte, inspiration og facilitering af nye
projekter og samarbejder i provstiet
efter menighedsrådenes ønsker.
Hjælp og støtte til menighedsrådene i
forbindelse med økonomi, ansøgninger
m.v.
En rimelig fordeling af ligningsmidlerne
i provstiet under hensyn til både
ligeværdighed imellem sognene og
særlige lokale forhold i sognene.
Ansvarlig økonomisk politik og
økonomistyring med henblik på den
bedst mulige fremtidssikring, så der
sikres gode betingelser for sognenes
kirkelige liv.

Provstiudvalget godkendte det fremlagte
budgetudkast. Budgettet blev afleveret for Tønder
Provsti CVR. 21 26 87 71.



 
 

Sager:
Budgetlægning - alle MR og PU 2022 - Tønder Provsti
(2022 - 14198)
Budget - PUK - 2022 (2021 - 9649)

Bilag:
Budget udkast PUK 2023, Budget, formål 2023 PUK,
Endelig budget Tønder Provsti 2022-3

11 - Agerskov MR - brug af kirkens jorder til
rekreativt område - 15 min.

Agerskov menighedsråd ønsker at bruge 3 områder
til samarbejdede med Skovprojektgruppen under
Agerskov Lokalråd til oprettelse af en by-kirkenær
skov med tab af forpagningsindtægter på 72.643 kr./
år plus moms til følge.  
 
Den nuværende forpagtningsperiode udløber opr. 1.
oktober 2023.  
 

Agerskov MR ønsker at høre Provstiets holdning til tiltag,
hvor kirkens jorde ikke forpagtes til landbruget men
anvendes til projekter, hvor man prioriterer Grøn
Omstilling, CO2-optagelse etc., hvilket medfører tab af
indtægter fra forpagtning.
 

Sager:
Agerskov MR - omklægning af model for kirkens
jorde - forpagtning - 2022 (2022 - 13648)

Bilag:
Grøn omstilling, kirkeskov, Skrivelse til porvsti om
kirke bynær skov, projektbeskrivelse bynærskov
kirkejord

Provstiudvalget ser under den nuværende
økonomiske situation ikke mulighed for at nedsætte
kirkens indtægt med det bemeldte beløb.
Provstiudvalget forholder sig afventende i forhold til
hvilke puljer og fonde, der på sigt måtte kunne
bidrage til den grønne omstilling i kirken.
Provstiudvalget ser sig derfor for nuværende ikke i
stand til at træffe en principiel afgørelse i forhold til
grøn omstilling af forpagtningsjord. 
 

12 - Tønder MR - Skimmelsvamp i præsteboligen,
kirkepladsen 3, Tønder - 5 min.

Orientering af Provstiudvalget om sagens status. 

Sager:
Tønder Provsti - Byggesag - Tønder Kristkirke -
Tønder Sogns Menighedsråd - Tjenesteboliger -
skimmelsvamp (2022 - 11447)

Provstiudvalget er orienteret. 



Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Håndværkerudgifter
ang. den røde stue, Billeder, 2022.13558.0001
Kirkepladsen 3, 6270 Tønder Rapport fra KIWA,
Essensen fra KIWA, Slots- og Kulturstyrelsen

13 - Synsudskrift fra MR: Emmerlev Menighedsråd -
5 min.

Synsudskrift fra Emmerlev menighedsråd for syn
foretaget d. 30/3-2022 for:

Emmerlev kirke og kirkegård
 

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning. 

14 - Synsudskrift fra MR: Visby Menighedsråd - 5
min.

Synsudskrift fra Visby menighedsråd for syn
foretaget d. 26/4-2022 for:

Visby kirke og kirkegård
Visby præstebolig

 

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning. 

15 - Abild MR: Ansøgning om midler til motoriseret
katafalk - 5 min.

Abild MR anmoder igen PU om at måtte bruge
overskydende midler fra 2021 til køb af en
motoriseret katafalk.
Som årsag anfører Abild MR, at budgettet for 2022
ikke levner mulighed for et sådant køb.

Sager:
Ansøgning - motoriseret katafalk - Abild MR (2022 -
7706)
Ansøgning - motoriseret katafalk - Abild MR (2022 -
7706)

Bilag:
Ansøning fra Abild, Abild ansøgning provstiet, Til
Abild Menighedsråd, svar på ansøgning om
motoriseret katafalk, Afgørelse Abild MR fra PU-
møde 6. april 2022 pkt. 9, Picture (Device
Independent Bitmap)

Ansøgningen imødekommes ikke.

16 - Abild MR: ansøging om midler til lamper i
konfirmandstuen

Ansøgningen imødekommes ikke.



Abild MR søger om midler til lamper i
konfirmandstuen. Der skulle være sat lamper op i
2021, men grundet travlhed har menighedsrådet
først nu fået indhentet tilbud fra elektriker på ca.
16.131 DKK inkl. moms. 

Sager:
Abild MR - Ansøgning om midler til lamper i
konfirmandstuen Tønder Provsti - 2022 (2022 -
14928)
Abild MR - Ansøgning om midler til lamper i
konfirmandstuen Tønder Provsti - 2022 (2022 -
14928)

Bilag:
Scan2022-04-28_111254, Ansøning fra Abild, Abild
ansøgning provstiet

17 - Abild MR, Tilbud på graverskur - 10 min.

Abild MR anmoder om, at fremsendte tilbud (endnu
ikke tilgået Provstiet) tages i betragtning 

Sager:
Ansøgning - Abild MR - Redskabsrum til graveren -
2022 (2022 - 11006)
Ansøgning - Abild MR - Redskabsrum til graveren -
2022 (2022 - 11006)

Bilag:
Ansøning fra Abild, Abild ansøgning provstiet, Til
Abild Menighedsråd, svar på anmodning om
godkendelse af valgt tilbud til nyt redskabsskur,
Afgørelse Abild MR fra PU-møde 6. april 2022,
Picture (Device Independent Bitmap)

Punktet udsættes til næste møde, da der ikke
er indgået et tilbud. 

18 - Eventuelt

 

Der udsendes oplysende brev til menighedsråd til
om den økonomiske situation.
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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)

Søren Mikkelsen Clausen Christina Rygaard Kristiansen (Tønder
Provsti)
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