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

Mødedeltagere:
Provstiudvalgsformand Vibeke Busse Andersen
Provst Ole Hyldegaard Hansen
Provst Peter Lind
Provstiudvalgsmedlemmer:
Ejlif Bertelsen
Anette Bøgebjerg Vig
Birthe Salskov
Jørgen Erik Hansen
Ole Munk Andersen
Provstisekretær Lene Winther Beck
Mødepunkt
1

Godkendelse af dagsorden / Nye punkter

Beslutning
Dagsordenen blev godkendt med 5 nye punkter.
Herunder anført som punkt 8,9,10,11 og 12.

Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelse af
nye punkter
2

Fordeling af kirkelig ligning 2014
Sag: Budget 2014 (369)
Fordeling af ligning fordelt på drift og anlæg til
de kirkelige kasser.
Drøftelse af mellemregningskontoen ved
Assens Kommune.
Regneark til brug v/PU møde 3. sept.

Referat,03-09-2013

Ole Hyldegaard ønsker at nedbringe
mellemregningskontoen, ved at betale nogle af
provstiets lån ud. Lene Winther Beck orienterede
om de beregninger som er lavet vedr. dette hidtil.
Provstiudvalget godkendte forslaget. Ole og Lene
kontakter Assens Kommune med henblik på en
aftale.
Herefter blev samtlige kassers budgetforslag
gennemgået, og endelig ligning for 2014 vedtaget.
Ole og Lene orienterer Assens Kommune samt
menighedsrådene.
De menighedsråd som har modtaget anlægsligning
til afdrag på lån i 2012/2013 som først er startet
senere, bedes lave ekstraordinært afdrag på lånene,
tilsvarende det beløb de har modtaget i ligning. Ole
og Lene orienterer de berørte menighedsråd.
Ønsket fra Orte og Skydebjerg vedr. opdeling af
ligning til præstegårdskassen arbejdes der videre
med i samarbejde med stiftet, og der træffes derfor
først senere beslutning ang. dette ønske.
Provstiudvalget besluttede at de penge som ikke
blev fordelt på menighedsrådene af ligningen for
2014 skal tilfalde Bågø menighedsråd, øremærket
til renovering af kirken.

Side: 1

Mødepunkt
3

Synsrapporter 2013 pr. 28/8-2013
Sag: Synsrapporter 2013 (441)
De på nuværende tidspunkt indleverede
synsrapporter, indsættes som mødepunkt, idet
disse kan have interesse i forhold til endelig
fordeling af den kirkelige ligning (punkt 2).

Beslutning
Synsrapporterne blev godkendt under forudsætning
af budgetmæssig dækning.

Synsrapporter 2013 pr. 28/8-2013

4

Dreslette, Ansøgning om 5% midler
Sag: Dreslette menighedsråd (362) - Dreslette
Sogn
Dreslette menighedsråd ansøger om 5% midler
til brug renovering af dør og tag ved våbenhus.

Det er provstiudvalgets vurdering at Dreslette
Menighedsråd har penge nok til projektet på deres
prohiberede konto "Kirken indvendig maling"
hvorfor ansøgningen afvises.
Provstiudvalget godkender at der kan hæves penge
fra den prohiberede konto til dækning af udgifterne.

Dreslette, Ansøgning om 5% midler

5

Ansøgning, Vor Frue Kirkes Tårn
Sag: Vor Frue Kirke, Assens kirke (354) Assens Sogn
Assens menighedsråd orienterer om
finansieringsplan v/ renovering af Vor Frue
Kirkes tårn, og søger Provstiudvalgets
godkendelse heraf.

Provstiudvalget godkender ansøgningen, under
forudsætning af at projektets samlede økonomiske
ramme holder sig på de budgetterede kr. 8.700.000,
og at lånerammen på de max. 5.000.000 kr.
overholdes.

Anmodning om godkendelse, restaurering Vor
Frue Kirkes tårn
Ansøgning om godkendelse, større udgift, Vor
Frue Kirke tårn

6

Ørsted-Søllested-Vedtofte, prohiberede konti
Sag: Ørsted-Søllested-Vedtofte menighedsråd
(365) - Ørsted Sogn
Ørsted-Søllested-Vedtofte menighedsråd
ansøger om:
Nedlæggelse af prohiberet konto vedr.
reperation af kirkemur i Søllested.
Nedlæggelse af prohiberet konto vedr. maskiner
til de 3 kirker.
Frigivelse af midler fra prohiberet konto vedr.
styring af ringning, til dækning af regning vedr.
fældning af lindetræer ved Vedtofte kirke.

Provstiudvalget godkender ansøgningerne.
Menighedsrådet gøres endvidere opmærksom på at
antallet af gravertimer kan nedsættes med 180
timer pr. kirke ved etablering af automatisk
ringning.

Ørsted-Søllested-Vedtofte, prohiberede konti

Referat,03-09-2013

Side: 2

Mødepunkt
7

Ansøgning om godkendelse af regnskab &
ekstraordinært afdrag
Sag: Jordløse Håstrup, regnskab vedr. stråtag
(440)
Jordløse Håstrup menighedsråd ønsker at betale
ekstraordinært afdrag på deres lån vedr. stråtag
på præstegården i Jordløse.
Byggeregnskabet viser et overskud på 199.000
kr.

Beslutning
Provstiudvalget godkender regnskabet og
ansøgning om at betale ekstraordinært afdrag
199.000 kr. på stiftslånet.
Endvidere beklages det at sagen har ventet så
længe.

Ansøgning om godkendelse af regnskab &
ekstraordinært afdrag

8

Arrangement, Assens Kirke 8. september
Assens menighedsråd spørger om
Provstiudvalget ønsker at deltage økonomisk i
arrangementet ved indsættelse af Ole
Hyldegaard i Assens Kirke d. 8. september
2013.

9

Nyt provstiudvalg - afslutning og opstart
Hvordan laver vi en god overgang fra det
nuværende provstiudvalg til det nye udvalg
efter 1. november.

10

Orientering fra Ole Hyldegaard vedr.
kursusdage
Ole Hyldegaard orienterer om første del af sin
uddannelse for nyudnævnte provster, som fandt
sted i dagene 29. - 30. august 2013

Referat,03-09-2013

Provstiudvalget synes det er rimeligt at man
deltager i betalingen af arrangementet og foreslår
en fordeling hvor Assens Provsti betaler 40% af
udgifterne.

Det nuværende provstiudvalg ønsker at afslutte på
sidste møde inden overgang til nyt provstiudvalg.
Man finder det ikke nødvendigt med fælles møde,
idet 3 medlemmer ud over provst og sekretær
fortsætter i det nye udvalg, som listen ser ud pt.
Det anbefales at første møde med det nye
provstiudvalg bliver et afklarende møde omkring
forventninger og visioner.
Ole Hyldegaard, Peter Lind og Lene Winther Beck
har været på kursus i samlet flok.
Første dag på kurset bød på basis viden omkring
provstiets økonomi, og anden dag blev brugt på at
skabe et årshjul for provstiet.
Ole Hyldegaard ønsker tidligt at inddrage
provstiudvalget aktivt i f.eks. behandling af
byggesager idet dette vil skabe større åbenhed og
dialog i provstiet. Desuden ønsker Ole at der skal
være tid til f.eks. værdidebatter i provstiudvalget.
I årshjulet er indsat diverse arrangementer på tværs
af provstiet, f.eks. ERFA møder, konventer, kurser
osv. hvorfor Ole Hyldegaard og Lene Winther
Beck anmoder provstiudvalget om et større budget
til PUK kassen end det først afleverede. Dette også
set i lyset af at antallet af provstiudvalgsmedlmmer
stiger fra 6 til 9 i den kommende 4 års periode,
hvorfor udgiften til diæter osv. vil stige.
Provstiudvalget fastsatte herefter ny ligning til
provstiudvalgskassen for 2014, begrundet i
ovenstående forandringer siden budgetbidraget
først blev udarbejdet.

Side: 3

Mødepunkt
11

Nyt sognehus, Årup
Sag: Årup menighedsråd (442)
Årup menighedsråd ønsker at købe den
bygning, som idag bruges som sognehus.
Køb Bredgade 78

12

Salg af jord, Hårby
Sag: Hårby menighedsråd (361) - Hårby Sogn
Hårby menighedsråd orienterer om planlagt
salg af jord. Jorden er idag forpagtet ud.

Beslutning
Provstiudvalget er positive overfor tanken, og er
enige i at menighedsrådet har behov for et
sognehus at samles i.
Dog ønsker provstiudvalget før en eventuel
godkendelse af købet følgende:
1 - Ole Hyldegaard og provstiets
bygningssagkyndige ønsker at besigtige
ejendommen.
2 - Menighedsrådet bedes aflevere en bindende
økonomisk plan for sognehuset over de næste 5 år
inkl. evt. istandsættelse.
Provstiudvalget har ikke modtaget det sidste
materiale i sagen, hvorfor punktet udsættes.

salg af præstegårdsjord

13

Planlægning af fremtidge møder efterår
2013

Næste provstiudvalgsmøde afholdes onsdag d. 9.
oktober 2013 kl. 17.00. På dette møde afholdes
også afslutning for det nuværende provstiudvalg.

Mødelokalet er pt. ledigt:
Ons. 11/9 2013
Ons. 9/10 2013
Tors 10/10 2013
14

Evt.
Afslutning for Peter Lind

Referat,03-09-2013

Provstiudvalget overbragte en stor tak og en gave
til Peter Lind - for hans store engagement og
indsats for Assens Provsti i den forgangne periode.

Side: 4

Orientering
15

Kvartalsrapport 30/6 2013
Sag: Kvartalsrapporter, Assens Provsti (432)
2. kvartalsrapport pr. 30/6-2013,
Provstiudvalgskassen.

Orientering givet

Kvartalsrapport 30/6 2013

16

Renovering af præstegårdssal, Barløse
Sag: Barløse Sandager Holevad
Menighedsråd (419)
Barløse-Sandager-Holevad menighedsråd har
fået lov at bruge opsparede midler, ved
renovering af deres præstegårdssal.

Orientering givet

Renovering af præstegårdssal, Barløse

Beslutningsprotokollen godkendes af provstiudvalget med nedenstående underskrifter:

Vibeke Busse Andersen

Peter Lind

Ole Hyldegaard Hansen

Ejlif Bertelsen

Anette Bøgebjerg Vig

Birthe Salskov

Jørgen Erik Hansen

Ole Munk Andersen

Referat,03-09-2013

Side: 5

