Referat for: Assens Provstiudvalg
PU møde 24. april 2013. Kl. 18.00
Mødested: Willemoesgade 15B

Fraværende: Ole Munk Andersen og Birthe Salskov
Peter Lind, som er konstitueret provst, deltog i mødet.
Mødepunkt
1

5%-ansøgning
Sag: Gamtofte menighedsråd (381) - Gamtofte
Sogn
Gamtofte menighedsråd søger om kr. 166.000,til dækning af udgifter i forbindelse med
afskedigelse af graver.

Beslutning
Provstiudvalget imødekom ansøgningen med et
beløb på kr. 100.000. Hvis der i årets slutning er
likviditetsproblemer for kirkekassen, kan
menighedsrådet evt. indsende fornyet ansøgning.
Provstiudvalget anser, at der er tale om en
uforudset begivenhed, som menighedsrådet ikke
har kunnet tage hensyn til ved budgetlægningen.

5%-ansøgning

2

Ansøgning om tillægsbevilling
Sag: Gamtofte menighedsråd (381) - Gamtofte
Sogn
Gamtofte menighedsråd søger om yderligere kr.
54.000,- til dækning af feriepenge til fyret
graver.

Ansøgningen blev ikke imødekommet, med den
begrundelse, at pengene vil komme igen næste år,
hvor der ikke vil være udgift til feriepenge til en ny
graver.
Såfremt der er likviditetsproblemer i den anledning,
kan menighedsrådet søge om et lån i 5%-midlerne.

Ansøgning om tillægsbevilling

3

5% ansøgning, Olie
Sag: Gamtofte menighedsråd (381) - Gamtofte
Sogn
Gamtofte menighedsråd søger om kr. 28.615 ,til dækning af stjålet fyringsolie.

Sagen blev ikke behandlet, idet forsikringssagen er
anket til kirkeministeriet.

5% ansøgning, Olie
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Mødepunkt
4

Udtalelse fra revision- Rørup Menighedsråd
og afgørelse af sagen.
Sag: Rørup menighedsråd (352) - Rørup Sogn
Sagen er behandlet på PU-møde den 7. marts.
Tidligere formand Hanne Andersen har bedt om
aktindsigt, og PU besluttede at udskyde
beslutning i sagen, indtil udtalelse fra Hanne
Andersen foreligger.
Hanne Andersen er orienteret om tidspunkt for
dette møde, og at hun må indsende udtalelse til
Provstiet i god tid inden mødet.
Der er ikke kommet noget endnu.
Udtalelse fra revision- Rørup Menighedsråd

Beslutning
Den oprindelige 5%-ansøgning blev ikke
imødekommet.
Inden mødet var der modtaget materiale fra
tidligere formand Hanne Andersen.
Der er i årene 2010, 2011 og 2012 brugt
gennemsnitligt kr. 60.000,- af anlægsmidlerne til
drift ifølge revisionens skrivelse af 22. februar
2013.
Dette beløb, i alt kr. 180.000,- skal menighedsrådet
bringe tilbage til anlægsmidlerne ved at opspare af
driftsmidlerne kr. 60.000 årligt i årene 2014-2016.
Beløbet indsættes på en særskilt konto, der
prohiberes til tårnprojektet.
Såvel den tidligere formand, Hanne Andersen som
den nuværende, Merete Plesner Ahrenst har
anmodet om aktindsigt og har fået tilsendt sagens
akter.

5

Konstituering af Provstiudvalget

Ny formand blev Vibeke Busse Andersen
Ny næstformand blev Ejlif Bertelsen

Efter Jakob Hvidts fratræden skal
Provstiudvalget konstitueres på ny.
6

7

Næste møder
Der skal planlægges møder frem til 1. oktober.

3. juni kl. 17.00
25. juni kl. 17.00
20. august kl. 17.00
3. september kl. 17.00

Planlægning af budgetsamråd

20. august kl. 19.00 i Vor Frue Kirkes Hus

Der skal afholdes budgetsamråd i slutningen af
august.
8

Stiftsbidrag 2014
Sag: Budget 2014 (369)

Kr. 114.000 for 2014

Stiftsbidrag 2014

9

Planlægning af provstilørdag

Dato er den 9. november, stedet Vestfyns
Gymnasium i Glamsbjerg.

Provstiets opgaver i denne forbindelse og
stiftets.
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Mødepunkt
10

Forslag om anskaffelse af katafalk
Sag: Anskaffelser til kirkegårde (388)
Jordløse-Håstrup foreslår anskaffelse af fælles
katafalk til brug ved begravelser/bisættelser af
overvægtige.

Beslutning
Ansøgningen blev ikke imødekommet.
Provstiudvalget anser det for at være et problem,
som de lokale bedemænd må løse.

Forslag om anskaffelse af katafalk

11

Lokalhistorisk folder
Sag: Lokalhistorisk folder (389)
Der søges om et lån på kr. 15.000,- til den
tidligere omtalte folder om provstriets kirker.

Lånet blev bevilget og skal være tilbagebetalt
senest den 1. november 2013 som en samlet sum.

Lokalhistorisk folder
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Orientering
12

Jordløse-Håstrup budget 2014
Sag: Jordløse-Håstrup menighedsåd (387) Jordløse Sogn
Jordløse-Håstrup menighedsråd sender liste
over økonomisk tunge opgaver.

Orientering blev givet, og provstiudvalget afventer
nærmere, konkrete planer og ansøgninger.

Jordløse-Håstrup budget 2014

13

Opfølgning på møde om Skydebjerg og Orte

Orientering givet. Pengene er overført til Fyens
Stift.

Orientering om forløbet efter mødet den 4.
april.
14

Eventuelt
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Vissenbjerg menighedsråd efterlyser svar på
godkendelse af projekt vedrørende tag på
våbenhuset.
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