Referat for: Assens Provstiudvalg
PU møde 24. juni 2013. Kl. 17.00 - 19.00
Mødested: Mødelokalet, Willemoesgade 15B, Assens

Afbud: Birthe Salskov
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Lene orienterede om at 2 punkter var dukket op
efter første udgave af dagsordenen blev lavet,
hvorfor 2 nye punkter blev sat på dagsordenen:
Forpagtningskontrakt Hårby menighedsråd, samt
valg til provstiudvalg.
Ny dagsorden blev godkendt.

2

Ansøgning om stiftsmiddellån til nyt
sognehus i Orte
Sag: Orte sognehus (376) - Orte Sogn
Orte menighedsråd indsender deres forslag til
ny sognegård i Orte. Pris 4.000.000 kr.
Menighedsrådet ønsker lån over 15 år med
første afdrag juni 2014.
Provstiudvalget skal tage stilling til om man vil
indstille til stiftsmiddellån. Såfremt
salgssummen fra præstegård (ca. 1.200.000 kr.)
kan indgå ønskes lånet naturligvis tilsvarende
mindre.

Provstiudvalget finder det hensigtsmæssigt at
afvente afklaring fra Stiftet omkring de
økonomiske mellemværender mellem Orte og
Skydebjerg menighedsråd, inden der træffes
afgørelse omkring nyt sognehus i Orte.

Ansøgning om stiftsmiddellån til nyt sognehus i
Orte
Varmekonsulent besigtigelse Orte kirke

3

Ændring af gravfredstid, Kerte.
Sag: Kerte kirke - ændring af gravfredstid.
(418)
Kerte menighedsråd ønsker at nedsætte
gravfredningstiden til 20 år.
Ændring af gravfredstid, Kerte.

Referat,24-06-2013

Lene har kontaktet Stiftet vedr. forretningsgangen
ved nedsættelse af gravfredningstiden - den er som
følger:
Såfremt menighedsrådet ønsker gravfredningstiden
nedsat skal der rettes henvendelse til embedslægen,
som skal med på råd.
Når man er nået til enighed rettes
kirkegårdsvedtægterne. De nye
kirkegårdsvedtægter fremsendes til provstiet, og
provstiudvalget anmodes om at godkende disse.
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4

Barløse, frigive midler
Sag: Barløse Sandager Holevad
Menighedsråd (419)
Barløse-Sandager-Holevad menighedsråd
ønsker at hæve 72.200,00 kr. fra deres
opsparede midler til fliseanlæg på kirkegården.

Beslutning
Provstiudvalget godkender anmodningen.
Pengene kan hæves på opsparingen "Beskæring af
træer, maskiner mv."

Barløse, frigive midler

5

honorar Vibeke Busse Andersen
Sag: Formand provstiudvalget (422)
Provstiudvalget skal tage stilling til
formandshonorar til Vibeke Busse Andersen.
Peter Lind foreslår at følge honorar størrelsen
fra Middelfart Provsti - 10.000 kr. halvårligt.
honorar Vibeke Busse Andersen

6

SV fra Kerte vedr. graver lønforhøjelse
Sag: Kerte Menighedsråd (416)
Kerte menighedsråd har svaret på
provstiudvalgets henvendelse vedr.
lønforhøjelse til graver. Provstiudvalget bedes
igen sende ansøgningen videre til stiftet.

Der er enighed i provstiudvalget om at Vibeke skal
honoreres for det store arbejde hun yder. Da
Vibeke blev kastet ud i opgaven lidt pludseligt, og
ikke har haft megen støtte til dette vedtages det at
Vibeke modtager honorar på kr. 15.000 for
perioden 1. maj til 31. oktober 2013.
Honoraret genforhandles når nyt provstiudvalg
konstituerer sig i efteråret.

Provstiudvalget videresender ansøgningen til
stiftet, med anmærkning om at den øgede lønudgift
skal løftes af menighedsrådet med uændret ligning
til drift.

SV fra Kerte vedr. graver lønforhøjelse

7

Kirkelig ligning - Budgetforslag 2014 Assens
Kommune
Sag: Budget 2014 (369)
Assens Kommune har foreslået ligning for
2014.
Der mangler fortsat en del budgetbidrag fra
kirkelige kasser, men dem vi har modtaget er
vedhæftet i regneark tilsvarende tidligere års
regneark.
Kirkelig ligning - Budgetforslag 2014 Assens
Kommune
Budget 2014, samlet regneark

Referat,24-06-2013

Lene orienterede om rådenes budgetbidrag.
Provstiudvalget har udmeldt en 0% stigning i
ligning til menighedsrådene, og fastholder dette
ved det videre arbejde med budgetterne.
Lene udarbejder et samlet oplæg, og udarbejder
oversigt over menighedsrådenes reelle udgifter til
afdrag og renter på stiftsmiddellån - herunder et
samlet opgørelse over hvad der er af restgæld
samlet set i Assens Provsti.
Desuden udarbejdes en oversigt over hvad de
enkelte menighedsråd har af opsparinger samt
ønsker til disse.
Der gøres opmærksom på at 2 menigheds råd i
2013 har fået tildelt et engangsbeløb i ekstra
ligning, som ikke skal figurere i 2014.
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8

Ny udgave, forpagtningskontrakt Hårby
Sag: Hårby menighedsråd (361) - Hårby Sogn
Forpagtningskontrakten for Hårby
menighedsråd ligger nu klar til godkendelse og
underskrift af provstiudvalget.

Beslutning
Provstiudvalget godkendte kontrakten. Vibeke
underskriver.

Ny udgave, forpagtningskontrakt Hårby
Underskrevet tillæg til forpagtningskontrakt
haarby

9

Valg til provstiudvalg, efterår 2013
Der skal nedsættes et udvalg som tager sig af
opgaver omkring valget til nyt provstiudvalg.

Referat,24-06-2013

Der blev nedsat et valgudvalg, bestående af:
Vibeke, Ejlif og Ole.
Lene udarbejder forslag til skrivelse til
menighedsrådene.
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10

Vissenbjerg menighedsråd, orientering om
lån
Sag: Vissenbjerg kirke (359) - Vissenbjerg
Sogn
Orientering v/Lene vedr. 2 nye lån i stiftet vedr.
Vissenbjerg menighedsråd.

Lene orienterede om det endelige resultat af
låneindstillingen.

Låneindstilling Våbenhustag
Lånebevilling fra stiftet, våbenhustag.
Låneindstilling Kapel
HØRING. Vissenbjerg kirke - udbygning af
kapel

11

Ny hjemmeside
Sag: Ny Hjemmeside, Assens Provsti (423)
Orientering v/Lene vedr. ny hjemmeside, status.

Lene orienterede om de to tilbud, og forskellen på
disse.
Provstiudvalget er mest stemt for løsningen ved
Uptime IT - Lene arbejder videre med dette.

Uptime IT - tilbud hjemmeside
DKM - Tilbud på 3S hjemmeside

12

Skema til inspiration: Søge tilladelselse til
iværksættelse af byggeprojekt.
Sag: Arbejdsredskaber (420)
Orientering v/Lene: Nyt arbejdsredskab, som
kan bruges i provstiet ved fremtidige
byggesager, såfremt dette har interesse.

Lene orienterede om skemaet vedr. byggesager.
Der er enighed om i provstiudvalget at det er et
godt arbejdsredskab.
Lene orienterer menighedsrådene om dette.

Skema til inspiration: Søge tilladelselse til
iværksættelse af byggeprojekt.

13

Eventuelt
Peter Lind har nu underskrevet handelsaftalen
vedr. Kohaveskoven - nu mangler kun købers
underskrift, så skulle handlen være afsluttet.

Kursusdatoer lægges ud på Den digitale
arbejdsplads.

Der er nu vedtaget datoer for efterårets kurser de er som følger:
Kursus for kontaktpersoner: Torsdag d. 12.
september 2013 kl. 19-21
Kursus for gravere vedr. Gias: Mandag d. 7.
oktober 2013 kl. 19-21
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