Referat for: Assens Provstiudvalg
PU møde 13. maj 2014. Kl. 17.00
Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens

Afbud fra Jørgen Erik Hansen.
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden inkl. evt. tilkomne
punkter

Godkendt inkl. tilkomne punkter 14, 15 & 16.

2

Nyt fra provsten

Jytte Helming, kordegn i Vissenbjerg, har sagt ja til
at assistere Ole Hyldegaard ved de kommende
DNK syn af kirkebøger. Ole og Jytte forventer at
udføre syn i år.
Der har været afholdt formandsmøde d. 12. maj
2014. Provstiudvalgsmedlemmer som ikke er
formænd i menighedsrådene, inviteres for
eftertiden med til formandsmøder.
Forhandlingerne med Assens Kommune vedr.
konfirmandundervisning er ved at være på plads.
Det har været et positivt forhandlingsforløb og vi
kan være godt tilfredse med resultatet, som ser ud
til at ende med morgenundervisning på stort set alle
skoler. Kun et enkelt sted har det ikke kunnet lade
sig gøre.
Ole gør opmærksom på, at der fortsat er lidt pladser
tilbage til salmemaraton på Bågø d. 24. juni 2014.
Tilmelding til Lene på provstikontoret.

Herunder
- Tilsyn af kirkebøger, DNK

3

Nyt fra formanden

For at alle i provstiudvalget kan se de nye
sognelokaler i Orte og Skydebjerg, foreslår Søren
Christian at næste møde d. 24. juni 2014 afholdes
kl. 13.00 hvorefter provstiudvalget besøger Orte kl.
15.00 og Skydebjerg kl. 17.00. Skydebjerg vil
gerne være vært med lidt mad.
Dette blev vedtaget. Lene kontakter Orte og
Skydebjerg menighedsråd for at aftale nærmere.

4

Kvartalsrapporter 1. kvartal 2014
Sag: Kvartalsrapporter 1. kvartal 2014 (562)
Gennemgang af indkomne kvartalsrapporter
(Hårby, Vissenbjerg, Køng, Kerte, Årup og
Kærum) for 1. kvartal 2014.
Indstilles til godkendelse.

Kvartalsrapporterne blev gennemgået og godkendt.
Provstiudvalget opfordrer til forsigtighed i de
enkelte menighedsråd, omkring de poster hvor man
har brugt mere end budgetteret.

Haarby kirke 1. kvt.rapport 2014
Vissenbjerg 1. kvartal 2014
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Beslutning

Kvartalsrapport 310314 Køng
Kvt.rapport 310314 -Kerte
Årup Kvartalsrapport pr. 31/3 2014
Kærum 1. kvartal 2014

5

Provstiudvalgskassen 1. kvartal 2014
Sag: Kvartalsrapporter & regnskab PUK 2014
(560)
Gennemgang af kvartalsrapport for 1. kvartal
2014.
Indstilles til godkendelse.

Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt.
Der er et lille underskud, hvilket skyldes at der er
indkøbt ny farveprinter til provstikontoret, som
man påregner skal finansieres med frie midler.

Kvartalsrapport PUK 1. kvartal 2014

6

Provstiudvalgskassen, budgetbidrag 2015
Sag: Budget 2015 (530)
Gennemgang af budgetbidrag for
provstiudvalgskassen for 2015.
Indstilles til godkendelse.

Budgetbidraget blev gennemgået og godkendt.

PUK budget 2015

7

Generelle retningslinjer for
budgetberegninger 2015
Gennemgang af hidtil foretagne beregninger,
samt debat om generelle retningslinjer for
kommende budgetberegninger.

8

Forlængelse af forpagtningskontrakt
Sag: forpagtnings kontrakt
Broholm/Tommerup (561) - Broholm Sogn
Præstegårdsudvalget for Broholm og
Tommerup menighedsråd ansøger om lov til at
forlænge forpagtningskontrakt.
Forlængelse af forpagtningskontrakt

9

Ansøgning vedr. opmåling af kirkegård samt
etablering af skovkirkegård
Sag: Haarby Kirkegård (544) - Haarby Sogn
Haarby menighedsråd ansøger om tilladelse til
opmåling af kirkegården, med henblik på
etablering af skovkirkegård.
Ansøger om at opgaven finansieres med
provenu fra salg af præstegårdsjord.

Referat,13-05-2014

Lene fremlagde beregninger af regnskab 2013 samt
forslag til principper for budget 2015.
Provstiudvalget godkendte arbejdsformen, og
nedsatte et mindre økonomiudvalg bestående af
provst, formand og næstformand som sammen med
Lene arbejder videre i budgetprocessen.
Da provstiudvalget iflg. gældende lovgivning ikke
er givet nogen mulighed for at dispensere for regler
om bortforpagtning af præstegårdsbrug, anses det
ikke for muligt at forhåndsgodkende en sådan
omgåelse af reglerne.
Menighedsrådet har mulighed for at samarbejde
med Videncentret for landbrug omkring
udarbejdelse af udbudsmateriale.

Godkendt.
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Ansøgning vedr. opmåling af kirkegård samt
etablering af skovkirkegård

10

Gias priser 2015
Sag: GIAS priser (469)
Gennemgang af Gias arbejdsgruppens forslag
til ydelses- og pris katalog for Gias 2015.
Ydelseskatalog med priser, Gias
Beregningsskema med priser 2014
Vissenbjerg.xlsx

11

Udtalelse vedr. brug af arv efter Henriette og
Anker Christensen
Sag: Brylle menighedsråd - arv efter Henriette
og Anker Christensen (550) - Brylle Sogn
Brylle menighedsråd ønsker at bruge en del af
arven på nyt teleslynge anlæg til kirken, samt
nyt mikrofonsæt til sognegård.
Indstilles til godkendelse.

Arbejdsgruppens forslag til ydelseskatalog med
priser blev gennemgået.
Provstiudvalget opfordrer til at der kigges en ekstra
gang på lørdagstillæg og gravkastning.
Endvidere forespørges en liste som viser
nuværende og nye priser, samt at der evt. foretages
en sammenligning med andre provstiers priser og
erfaringer.
Herefter indstilles ydelseskataloget til godkendelse
på nyt provstiudvalgsmøde.

Godkendt.

Udtalelse vedr. brug af arv efter Henriette og
Anker Christensen
Ansøgning om brug af arv, Brylle
menighedsråd

12

Dreslette menighedsråd, momssag
Sag: Dreslette menighedsråd, momssag (568) Dreslette Sogn
Dreslette menighedsråd ansøger om tilladelse
til at kontakte PWC, som hjælp til at løse en
kørende sag om moms hos SKAT.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
Såfremt menighedsrådet ikke kan afholde udgiften
selv, skal indsendes ny ansøgning.
Provstiudvalget opfordrer menighedsrådet til at
søge juridisk hjælp ved Fyens stift.

Dreslette, momssag

13

Høringsbrev og høringsliste Betænkning om
Folkekirkens styre
Sag: Betænkning om Folkekirkens styre (556)
Betænkningen kan læses på
http://www.km.dk/fileadmin/share/Styringsstru
ktur/Betaenkning_1544.pdf

Der udarbejdes høringsforslag af provst, formand
og næstformand.

Sammenfatning kan hentes på:
http://www.km.dk/fileadmin/share/Styringsstru
ktur/Bet_1544_Samenfatning.dk
Ønsker provstiudvalget at udarbejde
Referat,13-05-2014
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høringssvar?
Frist: 31/5-2014
Høringsbrev og høringsliste Betænkning om
Folkekirkens styre

14

Kærum, opsparinger
Sag: Kærum menighedsråd (522) - Kærum
Sogn
Kærum menighedsråd ønsker at ophæve
opsparing til maskiner, og købe en løvsuger.
Desuden har man samlet anlægsmidler til flere
formål på en ny opsparing samt sammenlagt en
tidligere konto med denne.

Da der er tvivl om hvilke midler menighedsrådet
ønsker at opspare, udsættes punktet til dette er
afklaret.
En del af de tildelte anlægsmidler for 2014 er tildelt
til maskiner, hvorfor disse penge bør indgå i ønsket
om køb af løvsuger.
Lene har kontaktet menighedsrådet ang.
ovenstående, og afventer svar.

Ans. om frigivelse opsparing og frie midler
Vedr. ny opsparingskonto

15

Skydebjerg sogn frigivelse af prohiberede
midler
Sag: Skydebjerg sogn (570)
Skydebjerg sogn ansøger om at hæve
prohiberede midler til følgende formål:
Advokatomkostninger vedr. køb af
sognelokaler kr. 40.000
Indfrielse af lån v. køb af sognelokaler kr.
60.000
Udgift vedr. organist kr. 62.000
Ny hjemmeside kr. 25.000

Der kan ikke frigives midler til køb af sognehus,
før provstiudvalget har godkendt købsaftalen.
Menighedsrådet budgetterer med kr. 100.000 til
advokat og indfrielse af lån.
Der kan således frigives kr. 73.126 fra konto 6880402-5937 samt kr. 1.529 fra konto 6880-275-2284
til dækning af udgifter til organist samt ny
hjemmeside.
Resten af midlerne, kr. 100.000 forbliver
prohiberede indtil købet er endeligt godkendt af
provstiudvalget.

Skydebjerg sogn frigivelse af prohiberede
midler

16

Provstilokaler i Assens
Assens menighedsråd overvejer nye
sognelokaler, og har i den forbindelse
forespørgt provstiet om man ønsker at være en
del af disse lokaler.

17

Evt.

Referat,13-05-2014

Provstiudvalget mener det vil være et forkert signal
at sende overfor de øvrige menighedsråd, og
foretrækker derfor en placering for sig selv.
De nuværende lokaler er ikke optimale til
provstikontor, hvorfor det overvejes at holde udkig
efter mere egnede lokaler til formålet i Assens.
Orte menighedsråd forespørger, om de skal
budgettere med afdrag og renter til stiftslån i
forbindelse med ombygning af deres sognehus. Det
er provstiudvalgets plan at ombygningen kan
finansieres direkte i ligningen for 2015, hvorfor der
ikke skal optages stiftslån.
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Orientering
18

Flemløse Søby menighedsråd, endelig
opgørelse 5% midler
Sag: Flemløse-Søby menighedsråd (487) Flemløse Sogn
Orientering om endeligt økonomisk udfald af
sagen.

Der er modtaget endelig opgørelse fra
menighedsrådet, som herefter har fået udbetalt kr.
14.963,75 fra 5% midlerne.

Flemløse Søby menighedsråd, endelig
opgørelse 5% midler
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Underskrifter vedr. møde d. 13-05-2014

Søren Christian Bonde

Anette Bøgebjerg Vig

Hans Peder Søgaard Christiansen

Jan Julin Nielsen

Jørgen Erik Hansen

Leni Ulla Hansen

Ole Hyldegaard Hansen

Sven Gorm Nielsen

Vibeke Busse Andersen

Vivi Boysen Arnoldus
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