Referat for: Assens Provstiudvalg
PU møde 22. januar 2013. Kl. 17.00
Mødested: Dankwart Dreyers Vej 9

Mødepunkt
1

5%-ansøgning 2013.01
Sag: Flemløse-Søby menighedsråd (356) Søby Sogn
Flemløse-Søby menighedsråd søger om kr.
3.300,00 til dækning af regnskabsassistance.

Beslutning
Ansøgningen blev ikke imødekommet.
Provstiudvalget finder, at beløbet er så lille, at
menighedsrådet selv må kunne klare udgiften.

5%-ansøgning 2013.01

2

Økonomi ved start af 2013, 5%-ansøgning
Sag: Rørup menighedsråd (352) - Rørup Sogn
Rørup menighedsråd søger om kr. 241.354,66
til dækning af underskud i 2010, 2011 og 2012.

Provstiudvalget besluttede at sende sagen til
udtalelse hos Provstirevisionen, inden udvalget
tager stilling til den.

Økonomi ved start af 2013

3

Godkendelse af yderligere henlæggelser.
Sag: Assens menighedsråd (351) - Assens
Sogn
Assens menighedsråd søger godkendelse af
yderligere henlæggelser på kr. 224.293 til
reparation af kirkens tårn.

Ansøgningen blev godkendt.

Godkendelse af yderligere henlæggelser.

4

Bilag til ny regnskabsinstruks for
provstiudvalget
Sag: Regnskabsinstruks (bilag) (355)
Der er kommet en ny regnskabsinstruks.
Bilaget skal udfyldes.

Udvalgsmedlemmerne udfyldte de relevante
skemaer.

(Intet emne)

5

6

Personsager
På lukket dagsorden

Jakob Hvidt oplyste, at han har søgt afsked som
provst og som præst med virkning fra 1. maj 2013.

Oplyses på mødet.

Ole Jeppesen har ligeledes opsagt sin stilling som
provstisekretær til samme tidspunkt.

Næste mødedatoer

7. marts kl. 17.00
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Mødepunkt
7

Eventuel anskaffelse af IT-udstyr

Beslutning
En eventuel anskaffelse blev stillet i bero.

Emnet blev diskuteret uden for dagsorden på
sidste møde og omhandler anskaffelse af en
bærbar PC og en projektor til brug primært ved
udvalgsmøderne.
8

Afholdelse af kursus for gravere og
kirkeværger om GIAS.
GIAS-systemet er nu i brug efter diverse
indkøringsproblemer. Det er ytret ønske om et
kursus for de personer, som er direkte
impliceret i brugen af det med mulighed for
gensidig erfaringsudveksling mm.
Kurset tænkes afholdt i februar, hvis der er
mulighed for at få den fynske superbruger(!) til
at komme.
Udgiften tænkes afholdt af provstiudvalget.

9

Tommerup Menighedsråd - akut problem
Sag: Tommerup Menighedsråd (358) Tommerup Sogn
Tommerup menighedsråd ønsker at låne kr.
150.000,- til finansiering af overskridelse af
byggebudget i forbindelse med sognehus.
Tommerup Menighedsråd - akut problem

10

Drøftelse af Rørup kirkegårds pasning
Vissenbjerg kirkegård passer Rørup kirkegård.
Økonomien ønskes drøftet. Regnskabet for
2011 viser en udgift på ca. kr. 450.000.

11

Revisionsprotokollat fra beholdningseftersyn
Revisionsprotokollatet skal godkendes og
underskrives.

Referat,22-01-2013

Der tilstræbes et kursus for interesserede gravere
og kirkeværger i slutningen af februar eller
begyndelsen af marts.
Anette Vig undersøger, om kurset kan holdes i det
nye sognehus i Tommerup, når datoen ligger fast.

Provstiudvalget henstiller, at menighedsrådet
afklarer, hvordan situationen er opstået, idet
udvalget påpeger, at arkitekten er ansvarlig for
byggeregnskabet.
Hvis det viser sig påkrævet, må menighedsrådet
sende en ansøgning om lån i 5%-midlerne til at
dække underskuddet i kassen. Et sådant lån
forrentes og skal tilbagebetales i løbet af 12
måneder fra udbetalingstidspunktet.
Den nuværende ordning blev drøftet, ligesom
tanker om en mulig samtænkning af
graverstillingerne i Årup og Rørup blev diskuteret.
Det tidligere menighedsråd var glade for
ordningen.
Udvalget traf ingen beslutning vedrørende punktet.
Provstisekretæren har gjort revisionsfirmaet PWC
opmærksom på, at han finder fejl i protokollatet.
Der var ikke modtaget reaktion på henvendelsen til
mødet, hvorfor protokollatet ikke blev godkendt.
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Orientering
12

Brev til alle provstiudvalg om vedtagelsen af
lov nr. 1250
Sag: Brev til alle provstiudvalg om vedtagelsen
af lov nr. 1250 (348)

Brevet er udsendt til udvalgets medlemmer.

Brev til alle provstiudvalg om vedtagelsen af
lov nr. 1250

13

Eventuelt
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Det blev besluttet på sidste provstiudvalgsmøde at
indhente oplysning om honorarer for
regnskabsførere. Det var beklageligvis ikke
medtaget i referatet fra sidste møde.
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