Referat for: Assens Provstiudvalg
PU møde 7. marts 2013. Kl. 17.00
Mødested: Dankwart Dreyers Vej 9

Provstiudvalget var fuldtalligt.
Mødepunkt
1

Ansøgning om lån i 5%-midlerne
Sag: Tommerup Menighedsråd (358) Tommerup Sogn
Tommerup menighedsråd søger om et lån i 5%midlerne på kr. 150.000,- jvf. sidste møde

Beslutning
Provstiudvalget imødekom ansøgningen. Beløbet
skal ifølge gældende regler være tilbagebetalt
senest 12 måneder efter udbetalingen.
Provstiudvalget fastsatte forrentningen til 2,5%,
hvilket er samme rente som for lån i Stiftsmidlerne.

Ansøgning om lån i 5%-midlerne

2

5%-ansøgning 2013.02
Sag: Ørsted-Søllested-Vedtofte menighedsråd
(365) - Ørsted Sogn
Ørsted-Søllested-Vedtofte menighedsråd søger
om kr. 107.702,25 til dækning af uforudsete
udgifter i forbindelse med præsteskifte.

Ansøgningen blev ikke imødekommet, idet
menighedsrådet anses selv at have pengene.

5%-ansøgning 2013.02

3

Regnskab 2012 til screening
Sag: PUK-kassens regnskab for 2012 (368)
Regnskabet skal til screening i
Provstirevisionen inden den 15. marts og
endeligt fremsendes inden den 1. juni.

Regnskabet blev fremlagt og sendes til revisionen.

Regnskab 2012 til screening

4

Udtalelse fra revision- Rørup Menighedsråd
Sag: Rørup menighedsråd (352) - Rørup Sogn
På sidste møde besluttede udvalget at sende
materialet om Rørups økonomi som fremsendt
af det nye menighedsråd.
Svaret foreligger nu, og Provstiudvalget skal
tage stilling til en løsning.

Da den tidligere menighedsrådsformand Hanne
Andersen har anmodet om aktindsigt i sagen,
besluttede provstiudvalget at afvente en udtalelse
fra det tidligere menighedsråd inden den endelige
behandling.

Udtalelse fra revision- Rørup Menighedsråd

5

Udmelding af budgetramme for de kirkelige
kasser i 2014

Skrivelse til alle menighedsråd med meddelelse om
0-vækst i kroner og øre i budgettet for 2014
udsendes snarest.

Budgetrammen for de kirkelige kasser for 2014
skal udmeldes.
Det må påregnes, at der i 2014 igen skal
udskrives 5%-midler.
Referat,07-03-2013
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Mødepunkt
6

[Dok.nr.:22882/13] brev til Assens
Provstiudvalg om provsteplacering
Sag: Assens Provstiudvalg (346)
Provstiudvalget skal afgive svar på biskoppens
brev om placering af den kommende provst.

Beslutning
Provstiudvalget havde ingen bemærkninger til
brevet, men kan tilslutte sig biskoppens
overvejelser.

[Dok.nr.:22882/13] brev til assens PU om
provstplacering

7

Graverfaciliteter
Sag: Broholm menighedsråd (366) - Broholm
Sogn
Der foreligger et nyt økonomisk overslag til
etablering af ny graverbygning m.m.
Ændringen skyldes momsberegning.

Provstiudvalget har tidligere godkendt projektet og
finansieringen. De nye oplysninger vedrørende
moms ændrer ikke udvalgets godkendelse.

Graverfaciliteter

8

Ansættelse af ny provstisekretær

Provstiudvalget besluttede at ansætte Lene Winther
Beck, som tiltræder den 15. april.

Der har været afholdt ansættelsessamtaler den
5. marts, og der skal træffes beslutning om
ansættelse.
9

Næste møde

24. april kl. 17.00 i Willemoesgade 15B,
mødelokalet

10

Honorarer 2012-13
Sag: Honorar til regnskabsførere m.m. (367)
Liste over honorarer er udarbejdet. Ministeriets
afgørelse i sag om fælles regnskabsfører
vedlægges.

Den samlede udgift er ca. 1 mill. om året.
Spørgsmålet om en anderledes organisering, hvor
flere menighedsråd går sammen om at ansætte
fælles regnskabsfører, kan tages op på
budgetsamrådet i august.

Honorarer 2012-13
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Orientering
11

Status på sognehus i Orte

Jakob Hvidt orienterede.

Der har været afholdt møde mellem Orte og
Skydebjergs menighedsråd den 12. februar i
provstiet for at afklare spørgsmål vedrørende
graveraftale og sognehuse.
12

Opfølgning på GIAS-møde den 4. marts

God aften med ca. 30 deltagere, som fik en klar og
overskuelig frelægning af GIAS.
Mødet bør følges op til efteråret
Der skal laves et spørgeskema til belysning af,
hvilke problemer der opleves af brugerne af
systemet.

13

Eventuelt

Der skal afholdes Provstilørdag den 9. november
2013 med deltagelse af biskoppen på Glamsbjerg
Handelsskole. Udgifterne hertil afholdes af
provstiudvalget.
Bogværk om kirkerne i provstiet mangler kr.
15.000,- som skal tilvejebringes ved salg af værket.
Provstiudvalget opretter en konto til dækning af
udgiften i første omgang. Menighedsrådene kan
efterfølgende købe et antal bøger af
provstiudvalget.
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