Referat for: Assens Provstiudvalg
PU møde 4. februar 2014. Kl. 19.00
Mødested: Mødelokalet, Willemoesgade 15B, Assens

Afbud fra Hans Peder Søgaard Christiansen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden, inkl. evt.
tilkomne punkter

Godkendt, inkl. tilkomne punkter 14, 20 & 21.

2

Nyt fra provsten

Ole arbejder fortsat på at finde ny
bygningssagkyndig for Assens Provsti.
Ved det indledende budgetsamråd d. 20. marts
2014, foreslår Ole at invitere Maja Faurskov, som
er næstformand i foreningen kirkegårdskultur, til at
fortælle om de muligheder der ligger i de
forandringer, der sker på kirkegårdene i disse år.
Herudover skal der naturligvis orienteres om den
fremadrettede økonomi i provstiet, til brug for
udarbejdelse af budgetter for 2015.

3

Nyt fra formanden

Ole og Søren Christian har de seneste dage været i
kontakt med såvel Orte som Skydebjerg
menighedsråd, for at finde en løsning på
problematikken omkring sognegårde.
Orte menighedsråd har kigget på en nedlagt
købmandsforretning, som er udbudt til salg i Orte.
Provstiudvalget tilkendegiver at der kan arbejdes
videre med dette. Såfremt de nuværende ejere
ønsker at blive boende i huset, kan dette
kapitaliseres og trækkes fra salgsprisen.
Søren Christian forhandler med Skydebjerg
menighedsråd ang. køb af Skydebjerg gamle skole.
En evt. købspris skal betales af rådets egne midler.
Provstiudvalget bemyndiger Ole og Søren Christian
til at arbejde videre med begge sager.

4

Kirkegårdsvedtægter Aarup Kirke
Sag: Kirkegårdsvedtægter Aarup Kirke (518) Årup Sogn
Aarup menighedsråd ansøger om godkendelse
af nye kirkegårdsvedtægter.

Godkendt.
Dog anbefales det menighedsrådet at ændre
formuleringen af §11 stk. 2 til : Sker sådan
henvendelse ikke, sender graver/kirkeværge ved
anbefalet brev til den pågældende en påmindelse
om fornyelsen.

Kirkegårdsvedtægter Aarup Kirke
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Mødepunkt
5

Fyens Stift - provstiudvalgskasserne, nye
tillrettede revisionsprotokoller vedrørende
ansvarsforhold, revisionens omfang og
rapportering
Sag: Revisions samarbejde (491)
Der er kommet ny aftale til underskrift fra
PWC.

Beslutning
Underskrevet

Fyens Stift - provstiudvalgskasserne, nye
tillrettede revisionsprotokoller vedrørende
ansvarsforhold, revisionens omfang og
rapportering

6

Kærum menighedsråd søger om overførsel
af prohiberede midler
Sag: Kærum menighedsråd (522) - Kærum
Sogn
Kærum menighedsråd ansøger om overførsel af
overskud fra færdiggjort anlægsprojekt til et
andet uafsluttet anlægsprojekt.

Godkendt

Ansøgning om overførsel af prohiberede midler

7

Ny bygningssagkyndig

Punktet udsat, da der endnu ikke er endeligt svar.

Ole har forslag til ny bygningssagkyndig
8

Syn Kerte 2013
Sag: Synsrapporter 2013 (441)
Synsrapport for 2013 indstilles til godkendelse.

Godkendt under forudsætning af budgetmæsssig
dækning.

Syn Kerte 2013

9

Tommerup menighedsråd,
revisionsprotokollat 2012
Sag: Årsregnskab 2012 (395)
Revisionsprotokollat for 2012 indstilles til
godkendelse.
Tommerup menighedsråd, revisionsprotokollat
2012

10

Ansøgning om fældning af træ
Sag: Ørsted kirkegård (524) - Ørsted Sogn
Ørsted menighedsråd ansøger om tilladelse til
at fælde lindetræ.

Godkendt
Efterfølgende generel debat vedr. sagsbehandling
af fremtidige protokollater.
Provstiudvalget vil ved gennemgang af
protokollater for 2013 regnskaber, vurdere om der
skal indkaldes menighedsråd til en gennemgang af
protokollatet, såfremt der fortsat er mange
bemærkninger herpå.
Godkendt

Ansøgning om fældning af træ
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11

Ansøgning om ophævelse af prohiberede
konti, graverfaciliteter
Sag: Broholm menighedsråd (507) - Broholm
Sogn
Broholm menighedsråd er klar til opstart af
byggeprojekt vedr. graverfaciliteter på
kirkegården.
Der ansøges om at ophæve prohiberingerne på
deres konti med opsparede midler til formålet.

Beslutning
Godkendt

Ansøgning om ophævelse af prohiberede konti,
graverfaciliteter

12

Planlægning af kommende møder
Indledende budgetsamråd er berammet til 20.
marts 2014 kl. 19.00
Indhold/form skal planlægges, herunder
kommende stillingtagen til budgetudmelding
for 2015.
Endvidere skal planlægges
provstiudvalgsmøder i maj og juni.

13

Erfa del om økonomi
Sag: ERFA emner, provstiudvalget (528)
Provstiudvalgets Erfa møde d. 20. marts er i
stedet brugt til indledende budgetsamråd for
Assens Provsti.
Erfa debatten deles i første omgang ud over de
allerede fastlagte mødedatoer for
provstiudvalget.
På dette møde arbejder vi med økonomi.
Herunder bl.a. 5% midler, lånebevillinger, frie
midler og opsparinger.

Fremtidige provstiudvalgsmøder:
13. maj og 24. juni 2014 - begge dage kl. 17.00
Indledende budgetsamråd 20. marts 2014 kl. 19.00

De nævnte emner blev debatteret af
provstiudvalget.

Vejledning, økonomi - retsinformation.

14

Ansøgning om principgodkendelse for
nybygning af sognegård i Aarup
Sag: Årup menighedsråd, sognelokaler (442)
Årup menighedsråd ønsker at bygge nyt
sognehus ved kirken. Ansøger om
principgodkendelse af dette.

Det indsendte projekt vurderes til at være for dyrt,
og til ikke at løse problematikken omkring de
nuværende graverfaciliteter.
Menighedsrådet opfordres til at fremsende ny
ansøgning.

Ansøgning om principgodkendelse for
nybygning af sognegård i Aarup

15

Evt.
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Orientering
16

PWC - Frigivelser på opsparingskonti
Sag: Nye betingelser 2014 - Frigivelser på
opsparingskonti (519)
Lene orienterer om nye forretningsgange vedr.
opsparede midler i kirkekasserne.
PWC - Frigivelser på opsparingskonti

17

Bevilling til præsters sommerkonvent

Orientering givet.
Når en opsparingskonto ikke er prohiberet, skal
menighedsrådet ansøge provstiudvalget om
tilladelse til at opstarte et anlægsprojekt, hvortil
man har opsparede midler.
Når godkendelsen er givet, kan man fremadrettet
hæve penge til projektet uden provstiudvalgets
påtegning.
Orientering givet

Præsterne har ansøgt om, og fået bevilliget, ca.
kr. 2.500 til dækning af kørselsudgifter til
foredragsholder ved deres sommerkonvent.
18

Trafiksikkerhed omkring begravelser i
Tommerup
Sag: Tommerup Kirke (447)
Efter provstesyn ved Tommerup kirke i 2013,
rettede provstikontoret henvendelse til Assens
kommune vedr. trafiksikkerheden ved
begravelser. Der er nu kommet svar fra Fyns
Politi.

Orientering givet.
Menighedsrådet opfordres til at kontakte Assens
kommune for en afklaring.

Trafiksikkerhed omkring begravelser i
Tommerup

19

Div. materialer, salg af Orte præstegård
Sag: Skydebjerg og Orte menighedsråd (413)
Skydebjerg menighedsråd har ønsket diverse
materialer tilsendt, vedr. salget af Orte
præstegård. Lene orienterer.

Punktet vurderes ikke aktuelt, eftersom der er nye
konstruktive løsninger på vej for såvel Orte som
Skydebjerg menighedsråd.

Div. materialer, salg af Orte præstegård

20

Frigivelse af opsparede midler, Orte
menighedsråd
Sag: Orte Menighedsråd (526) - Orte Sogn
Orte menighedsråd har fået godkendt frigivelse
af opsparede midler, til brug ved betaling til
organist.

Orientering givet

Orte kirke, - frigivelse af opsp. midler.
Suppl. opl. Orte - frigivelse af midler
Godkendt ansøgning, frigivelse af midler, Orte
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21

Istandsættelse af Bågø Kirke
Sag: Bågø Kirke - istandsættelse. (492) - Bågø
Sogn
Bågø menighedsråd har fremsendt
finansieringsplan for istandsættelsen af Bågø
Kirke.

Orientering givet

Finansiering af istandsættelse af Bågø Kirke

Beslutningsprotokollen godkendes af provstiudvalget med nedenstående underskrifter pr. 4/2-2014
Ole Hyldegaard Hansen
Søren Christian Bonde
Vibeke Busse Andersen
Jørgen Erik Hansen
Leni Ulla Hansen
Anette Bøgebjerg Vig
Sven Gorm Nielsen
Jan Julin Nielsen
Vivi Boysen Arnoldus

Referat,04-02-2014

Side: 5

