Referat for: Assens Provstiudvalg
PU møde 3. juni 2013. Kl. 17.00 - 19.00
Mødested: Mødelokalet, Willemoesgade 15B

Provstiudvalget var fuldtalligt.
Mødepunkt
1

Renovering af våbenhustag samt udbygning
af kapel 5% ansøgning
Sag: Vissenbjerg kirke (359) - Vissenbjerg
Sogn
5% ansøgning om kr. 250.000 til brug ved
reparation af tag på våbenhus jf. bilag.
Endvidere var søgt om kr. 120.000 idet
projektet viste sig dyrere end først antaget, ved
modtagelse af tilbud fra håndværkere.

Beslutning
Provstiudvalget foreslår menighedsrådet at optage
stiftslån for hele byggeprojektet vedr. renovering af
våbenhustag, samt udbygning af kapel.
Idet der er tale om en uforudset udgift til taget på
våbenhuset, tilbyder provstiudvalget at betale det
første års ekstra renter og afdrag på lånet, indtil
menighedsrådet er færdige med at betale afdrag på
deres nuværende stiftslån.

Renovering af våbenhustag samt udbygning af
kapel 5% ansøgning
SV fyns stift: Renovering af våbenhustag samt
udbygning af kapel
5%-ansøgning Våbenhus tag samt Rørup Kirke
Regnskabstal, Vissenbjerg 2012

2

Gamtofte ny 5% ansøgning, olietyveri
Sag: Gamtofte menighedsråd (381) - Gamtofte
Sogn
5% ansøgning om 28.615 kr. til dækning af
stjålet fyringsolie, som forsikring ikke dækker.
Sagen har været anket til kirkeministeriet, som
fastholder at der ikke er dækning via forsikring,
idet tanken ikke har stået i en aflåst bygning.

Provstiudvalget imødekom ansøgningen, og der
bevilliges kr. 28.615 til dækning af tabet ved tyveri,
idet man fra menighedsrådet har været i god tro
ang. sikring af olietanken, og således ikke har
kunnet forudse denne udgift.
Dog henstiller provstiudvalget til at man får sikret
tanken bedst muligt og efter gældende foreskrifter,
således at en lignende situation ikke opstår.

Gamtofte ny 5% ansøgning, olietyveri

3

Bågø transport
Sag: Bågø menighedsråd (409)
5% ansøgning om kr. 14.000 til dækning af
ekstraordinære transportudgifter i forbindelse
med ansættelse af ny provst i Assens.

Provstiudvalget imødekom ansøgningen med kr.
14.000 idet det vurderes at menighedsrådet ikke har
kunnet forudse denne udgift ved budgetlægning for
2013.

Bågø transport
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Mødepunkt
4

Brylle Budget 2014
Sag: Brylle Sogn (394) - Brylle Sogn
Brylle menighedsråd orienterer om kommende
projekter, som vil betyde et ønske om et øget
ligningsbeløb til rådet for 2014 jf. bilag. Der er
ønsker for ca. 190.000 kr.

Beslutning
Provstiudvalget henstiller til at menighedsrådet får
foretaget en vurdering af hækkene, samt evt.
alternativt forslag til løsning af problemet med den
sygdomsramte hæk, f.eks. i samarbejde med
kirkegårdskonsulenten. Her tænkes også på
problematikken med kostpriser i GIAS hvor hæk
generelt kræver en del arbejde fra graveren.

Brylle Budget 2014
Hvad angår øvrige punkter i brevet fra
menighedsrådet, henstiller provstiudvalget til at
gøre hvad der er økonomisk muligt indenfor den
nuværende ligning.
5

Ansøgning om tilladelse, el
Sag: Jordløse-Håstrup menighedsåd (387) Jordløse Sogn
Ansøgning om tilladelse til montering af 2 stk.
stikkontakter i Jordløse Kirke jf. bilag.

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med
en godkendelse, betinget af at man placerer
stikkontakterne på steder som ikke ændrer
væsentligt på kirken.

Ansøgning om tilladelse, el

6

Ansøgning vedr Anslægsarbejder på
Sønderby Præstegård
Sag: Kærum menighedsråd (405) - Kærum
Sogn
Ansøgning om frigivelse af rådets opsparede
midler til brug ved isolering af gulve kr.
140.000 samt diverse malerarbejde i
præstebolig kr. 53.000.

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen med
en godkendelse.

Ansøgning vedr Anslægsarbejder på Sønderby
Præstegård

7

Forespørgsel ang. renovering kirketårn
Sag: Rørup menighedsråd (352) - Rørup Sogn
Ved provstiudvalgets møde d. 24. april 2013,
blev det besluttet at Rørup menighedsråd skal
spare 60.000 kr. op om året i de næste 3 år, til
dækning af uretsmæssigt forbrug af opsparede
anlægsmidler.

Provstiudvalget tillader menighedsrådet at gå igang
med projektet indenfor hvad deres nuværende
økonomi kan bære.

Rådet forespørger om denne beslutning betyder
at tårnprojektet i Rørup dermed først kan
påbegyndes i år 2016, eller om dette kan køre
sideløbende med ovennævnte opsparing.

Såfremt menighedsrådet har held til at få
fondsmidler hjem til projektet, vil provstiudvalget
naturligvis forholde sig til sagen igen.

Endvidere opfordres menighedsrådet til at søge
fonde til projektes udførelse, idet der er gode
muligheder for tilskud fra disse.

Forespørgsel ang. renovering kirketårn
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Mødepunkt
8

Kursuskampagner i efteråret 2013
Sag: Kurser for menighedsråd (398)
Landsforeningen af menighedsråd udbyder
kurser i efteråret 2013. Provstiudvalget skal
besluttet hvor vidt man ønsker at afholde nogle
af disse kurser i Assens Provsti.
Kursuskampagner i efteråret 2013

Beslutning
Provstiudvalget ønsker at afholde 2 kurser i
efteråret 2013.
Kursus for kontaktpersoner med henblik på
lønforhandlinger med kirkens personale. Kurset
afholdes med underviserer fra Fyens Stift. Peter
Lind taler med stiftet. Eilif taler med
menighedsrådet i Vissenbjerg, og foreslår at kurset
afholdes i deres lokaler.
Opfølgende kursus i GIAS, Peter Lind foreslår at
bede graver fra Middelfart om at undervise idet han
bruger systemet meget og er dygtig til det. Vibeke
og Lene arrangerer, og aftaler med menighedsrådet
i Tommerup ang. lokaler idet første kursus i GIAS
blev afholdt her.

9

Høring - udkast til bekendtgørelse om valg
af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd
og vejledning om fastsættelse af stiftsrådenes
forretningsorden mv.
Sag: Høring - udkast til bekendtgørelse om
valg af medlemmer til provstiudvalg og
stiftsråd og vejledning om fastsættelse af
stiftsrådenes forretningsorden mv. (400)
Såfremt provstiudvalget har bemærkninger til
de fremsendte udkast, skal disse indsendes til
Ministeriet for Ligestilling og Kirke inden
mandag d. 17. juni 2013 jf. bilag.

Der udarbejdes ikke høringssvar.

Høring - udkast til bekendtgørelse om valg af
medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd og
vejledning om fastsættelse af stiftsrådenes
forretningsorden mv.

10

Budget 2014 til godkendelse PU
Sag: Assens Provstiudvalg (346)
Budget for 2014 vedlagt som bilag.
Behandles/godkendes af provstiudvalget,
hvorefter dette kan indsendes til Fyens Stift.

Provstiudvalget godkendte budgettet for 2014.

Budget 2014 til godkendelse PU
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Orientering
11

Tidsplan for valg til pu og stiftsråd
Sag: Valg, provstiudvalg 2013 (408)
Orientering vedr. valg til provstiudvalg 2014

Det offentlige møde vedr. valg til provstiudvalget
vil finde sted d. 29. august 2013 kl. 19.00.
Nærmere følger.

Tidsplan for valg til pu og stiftsråd

12

Handelsaftale Kohaveskoven
Sag: Broholm menighedsråd (366) - Broholm
Sogn
Orientering om handelsaftale vedr. skov,
Broholm og Tommerup menighedsråd.

Peter Lind afventer svar fra advokat vedr.
proceduren omkring salget, for at sikre at alt er
foregået korrekt.

Handelsaftale Kohaveskoven

13

Orientering om debatoplæg på ministeriets
hjemmeside
Sag: Debatoplæg sammenhængende/moderne
struktur - Høring (410)
Orientering vedr. debatoplæg fra Ministeriet for
Ligestilling og Kirke.

Debatoplægget bedes læst af provstiudvalget, og
kan findes på den digitale arbejdsplads. Bemærk at
der ud over debatoplægget også ligger noget mere
letlæseligt materiale.
Endvidere henvises til debatmøde på Syddansk
Universitet i Odense d. 26/8-2013 kl. 19.00-21.30

Orientering om debatoplæg på ministeriets
hjemmeside

Da der desværre var glemt et "Eventuelt-punkt" på dagsordenen listes her de pågældende punkter:
- Skydebjerg-Orte samarbejdet:
Peter Lind har erklæret sig inhabil i sagen, idet Elsebeth som er formand for menighedsrådet i Orte også er
Peter Linds sekretær. Stiftet overtager, og mødes med parterne.
- Provstiets hjemmeside:
Provstiets hjemmeside er af ældre dato og meget svær at arbejde i. Leni, som hidtil har lagt referater fra
provstiudvalgets møder ind på hjemmesiden, har anbefalet provstiet at lave en ny hjemmeside som er mere
brugervenlig. Provstiudvalget er positive overfor ideen, og Lene arbejder videre i at hente tilbud hjem på en
ny side. Dette fremlægges på et kommende møde i provstiudvalget.
- Kerte menighedsård:
Provstiudvalget er blevet bedt om at indsende anmodning om lønforhøjelse til graver.
Provstiudvalget udbeder sig flere oplysninger i sagen fra menighedsrådet inden ansøgningen videresendes.
- Broholm menighedsråd:
Rådet ønsker at udbetale skattefrit vederlag til dækning af udgifter til f.eks. porto og telefon til ulønnede
medlemmer af menighedsrådet. Provstiudvalget gør opmærksom på at de nævnte satser er max. beløb og
anbefaler at der kun udbetales for de reelle udgifter til de enkelte medlemmer.
- Næste møde:
Peter Lind er blevet forhindret i at deltage, hvorfor næste provstiudvalgsmøde i stedet bliver mandag d. 24.
juni kl. 17.00
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