Referat for: Assens Provstiudvalg
PU møde 9. oktober 2013. Kl. Kl. 17.00
Mødested: Mødelokalet, Willemoesgade 15B, 5610 Assens

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

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse
af nye punkter.

2

Politik vedr. afholdelse af udgifter til kurser
for provstiudvalgsmedlemmer
Et medlem af det nye provstiudvalg ønsker at
deltage på kursus for
provstiudvalgsmedlemmer. Hvad er provstiets
holdning til betaling af dette?

3

Timetal for provstisekretær
På lukket dagsorden

4

Indkomne synsprotokoller 2013
Sag: Synsrapporter 2013 (441)
Godkendelse af indsendte synsrapporter fra
menighedsråd.
Synsprotokol Kærum, 2013

Beslutning
Punkt 2,3, 13,14,15, 16, 17, 18 blev tilføjet den
oprindelige dagsorden - herefter blev dagsordenen
godkendt.

Det er provstiudvalgets holdning at deltagelse på
kursus for provstiudvalgsmedlemmer er en god ide,
og alle i det nye provstiudvalg opfordres til at
deltage. Udgiften til kurset afholdes af
provstiudvalgskassen.

Synsrapporterne blev godkendt under forudsætning
af budgetmæssig dækning.
Provstiudvalget gør samlet set opmærksom på, at
man ønsker anført overslagspriser ud for de enkelte
punkter i synsrapporterne.

Synsprotokol Hårby 2013
Sønderby syn 2013
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Mødepunkt
5

Indkomne kvartalsrapporter 2. kvartal
Sag: Kvartalsrapporter, 2. kvartal 2013 (454)
Godkendelse af indsendte kvartalsrapporter for
2. kvartal fra menighedsråd.
Broholm 2. kvartal
Flemløse-Søby 2. kvartal
Gamtofte 2. kvartal
Kærum 2. kvartal

Beslutning
Kvartalsrapporterne blev gennemgået og godkendt.
Provstiudvalget opfordrer til forsigtighed i de
enkelte menighedsråd omkring de poster hvor man
allerede nu har brugt langt over halvdelen af de
budgetterede udgifter på f.eks. kirkegårdene.
Endvidere opfordres til rettidig omhu i de
menighedsråd som allerede nu kan se at der er
risiko for at gå ud af 2013 med underskud i
regnskabet.
Et enkelt menighedsråd har indsendt bemærkninger
med kvartalsrapporten - dette er en stor fordel for
provstiudvalget når rapporten skal gennemgåes, og
alle opfordres til dette fremover når der er noget
særligt at bemærke omkring den økonomiske
status.

Orte 2. kvartal
Rørup 2. kvartal
Skydebjerg 2. kvartal
Sønderby 2. kvartal
Tommerup 2. kvartal
Vissenbjerg 2. kvartal
Ørsted-Søllested-Vedtofte 2. kvartal
Årup 2. kvartal
Brylle 2. kvartal
Haarby, Kerte, Køng, Orte, Ørsted 2. kvartal
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Beslutning

Indkomne regnskaber 2012
Sag: Årsregnskab 2012 (395)
Godkendelse af årsregnskaber og
revisionsprotokollater for 2012 indsendt af
menighedsråd.

Godkendt.

Revisionsprotokollater 2012

Generelt synes provstiudvalget at der er for mange
bemærkninger på revisionsprotokollaterne. Derfor
arbejdes der nu videre med at sammensætte en
kursusaften i januar for regnskabsførere og
kasserere i Assens Provsti.

Provstiudvalgskassen, Revisionsprotokollat
2012

Provstikontoret tager kontakt til revision med
henblik på et afsluttende møde vedr. regnskab
2012.

Barløse, Revisionsprotokollat 2012
Ørsted, Revisionsprotokollat 2012
Kærum - Bemærkninger til revisionsprotokollat
2012
Revisionsprotokollat Verninge 2012
Revisionsprotokollat Jordløse-Haastrup 2012
Brylle, revisionsprotokollat 2012
Orte, revisionsprotokollat 2012
Køng, revisionsprotokollat 2012
Kerte, revisionsprotokollat 2012
Vissenbjerg, revisionsprotokollat 2012
Hårby, revisionsprotokollat 2012

7

5% ansøgning, Flemløse-Søby menighedsråd
Sag: Flemløse-Søby menighedsråd (356) Søby Sogn
Flemløse-Søby menighedsråd ansøger om 5%
midler, grundet køb af ny km-computer.

Ansøgningen afvises da der er tale om et meget
lille beløb, som man henviser til at menighedsrådet
selv afholder af deres drift.

Ansøgning om 5 % midler
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8

Verninge menighedsråd søger om frigivelse
af opsparede midler
Sag: Verninge menighedsråd (455)
Verninge menighedsråd ansøger om tilladelse
til at hæve af prohiberet opsparing, grundet
udskiftning af utæt tagrende.

Beslutning
Ansøgningen blev godkendt

Ansøgning om frigivelse af midler Tagrende
Verninge Kirke

9

Høringssvar, debatoplæg

Provstiudvalget udarbejder ikke høringssvar.

Ønsker provstiudvalget at udarbejde
høringssvar vedr. debatoplæg fra "Udvalget om
en mere sammenhængende og moderne
styringsstruktur for folkekirken"?
Evt. høringssvar skal være indsendt senest d.
31. oktober 2013 kl. 12.00
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Status, valg til provstiudvalg og stiftsråd

Beslutning
Orientering givet

Valget til provstiudvalg og stiftsråd er aflyst,
idet der kun er indkommet 1 af hver liste.
Følgende læge medlemmer blev valgt til
provstiudvalget:
1. Vibeke Busse Andersen
2. Jørgen Erik Hansen
3. Anette Bøgebjerg Vig
4. Sven Gorm Nielsen
5. Jan Julin Nielsen
6. Hans Peder Søgaard Christiansen
7. Vivi Boysen Arnoldus
8. Søren Christian Bonde
De 8 læge medlemmer har indleveret en liste
over personlige stedfortrædere. Disse er som
følger:
1. Alis Thestrup Rasmussen
2. Jørn Ibsen
3. Bjarne Møller Hansen
4. J. Ragnvald K. Graversen
5. Lars Kristian Pedersen
6. Jytte Fonnesbæk Helming
7. Ole Grønlund Pedersen
8. Elsebeth Hovmand Buhl Nør. Hededam
Følgende præst blev valgt til provstiudvalget:
1. Leni Ulla Hansen
Præsternes kandidatliste anfører følgende præst
som personlig stedfortræder:
1. Else Suhr
Følgende læge medlem blev valgt til stiftsrådet:
1. Mikael Christian Krarup
De læge medlemmers kandidatliste anfører
følgende som personlig stedfortræder til
stiftsrådet:
1. Elsebeth Hovmand Buhl Nør. Hededam

11

Ansøgning om tilskud til præsternes
sommerkonvent

Provstiudvalget besluttede at yde et fast årligt
tilskud på kr. 5.000.

Præsterne i Assens Provsti ansøger om tilskud
fra provstiet til deres årlige sommerkonvent.
12

Underskrift af tidligere møders
beslutningsprotokoller

Underskrevet

Alle beslutningsprotokoller fra
provstiudvalgsmøder 2013 skal underskrives af
provstiudvalget.
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Broholm, Ligning 2014
Sag: Broholm menighedsråd (366) - Broholm
Sogn
Broholm menighedsråd ønsker ændring af
fordelingen mellem drift og anlæg i deres
udmeldte ligning for 2014.

Beslutning
Ansøgningen blev godkendt. Der gives besked til
Assens Kommune om at fordelingen i Broholm i
stedet skal være
Drift: 1.200.000 kr. Anlæg 270.000 kr.

VS: Budget 2014 Broholm Kirke

14

Godkendelse vedr. refundering af
forbrugsafgifter i provsteboligen
Sag: Ole Hyldegaard Hansen (446)
Den indgåede aftale mellem provst Ole
Hyldegaard Hansen og Assens menighedsråd
indstilles til godkendelse af provstiudvalget

Godkendt

VS: Forbrugsaftele Ole Hyldegaard

15

Orte, Ligning 2014
Sag: Orte menighedsråd (377) - Orte Sogn
Orte menighedsråd ansøger om forhøjet ligning
for 2014
Budgettal til manglende ligning 2014.xlsx

16

Godkendelse af endelige budgetter 2014
Provstikontoret er begyndt at modtaget endelige
budgetter fra menighedsrådene for 2014. Der
skal vedtages procedure for dette arbejde.

17

Jordløse-Håstrup, ansøgning om frigivelse af
prohiberede midler
Sag: Jordløse-Håstrup menighedsåd (387) Jordløse Sogn
Jordløse-Håstrup anmoder om tilladelse til at
hæve af deres prohiberede midler til brug ved
kirkekalkning.

Provstiudvalget fastholder den allerede udmeldte
ligning til Orte for 2014. Det endelige budget for
2014 udarbejdes af menighedsrådet, og indsendes
til provstiet inden d. 15. november 2013.
Provstiudvalget foreslår at man sender
konfirmandkørsel i licitation, eller undersøger
alternative muligheder, f.eks. flex trafik ordningen,
lån af lokaler på skolen, leje af forsamlingshuset
eller lign.
Provstiudvalget gør opmærksom på at
driftsligningen til Orte allerede er steget fra
750.000 kr. i årene 2010-2013 til 795.000 kr. i
2014.
Budgetter som overholder den udmeldte ligning for
2014, godkendes løbende af provst Ole Hyldegaard
Hansen.

Ansøgningen blev godkendt

Kalkning2013 Haastrup
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18

Underskrift af erklæring vedr. salg af
Kohaveskoven

Beslutning
Underskrevet

Provstiudvalget bedes underskrive erklæring
vedr. salg af Kohaveskoven
19

Evt.
Ole Hyldegaard Hansen ønsker at afholde
formandsmøde i januar.
Lene Winther Beck orienterede om at
bogføringen har haltet lidt bagefter i den
seneste tid grundet travlhed med regnskaber.

Beslutningsprotokollen godkendes af provstiudvalget med nedenstående underskrifter pr. 9/10-2013
Ole Hyldegaard Hansen
Vibeke Busse Andersen
Ejlif Bertelsen
Anette Bøgebjerg Vig
Jørgen Erik Hansen
Ole Munk Andersen
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