Referat for: Assens Provstiudvalg
PU møde 25. juni 2014. Kl. 13.00
Mødested: Mødelokalet, Assens provsti

Afbud fra Jørgen Erik Hansen, Sven Gorm Nielsen & Anette Bøgebjerg Vig
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden, inkl. evt.
tilkomne punkter

Godkendt, inkl. supplerende bilag til punkt 6,7,8,10
& 11 samt nye punkter 12, 16, 17 & 18.

2

Nyt fra provsten

Salmemaraton blev afsluttet med en god dag på
Bågø søndag d. 22. juni. Der var ca. 90 deltagere.
Ole og Susanne Andersen (AMR) har været på tur
rundt til alle præster i provstiet, for at gennemgå
APV.
Forhandlingerne omkring konfirmandundervisning
under den nye skolereform er endnu ikke helt på
plads. Der har netop været forhandling på Ebberup
skole, som desværre ikke førte til et endeligt
resultat. Sagen indgives nu for Børne- og unge
udvalget, og ender muligvis i byrådet. Der skal
indsendes en udtalelse til udvalget vedr. dette fra de
involverede præster og menighedsråd.

3

Nyt fra formanden

Intet at berette.

4

Kvartalsrapporter 1. kvartal 2014
Sag: Kvartalsrapporter 1. kvartal 2014 (562)
Gennemgang af indsendte kvartalsrapporter,
som indstilles til godkendelse.

Provstiudvalget gør opmærksom på, at der skal
medsendes bemærkninger til kvartalsrapporterne,
når disse afviger fra budgettet. Bemærkninger
fremsendes f.eks. i mail eller brev vedhæftet
kvartalsrapporten. Der ønskes således ikke anført
bemærkninger på selve rapporten.

Broholm 1. kvartal
Ørsted, Søllested, Vedtofte 1. kvartal 2014
Assens 1. kvartal 2014

Skydebjergs kvartalsrapport kan ikke godkendes,
idet der ikke er foretaget korrekt bogføring mellem
drift og anlæg. Desuden figurerer pengene fra
salget af Orte gl. præstegård fortsat i Skydebjergs
regnskab på trods af at disse penge blev flyttet i
stiftet i 2013. Disse forhold bringes i orden, og der
fremsendes ny kvartalsrapport for 1. kvartal 2014.

Bågø 1. kvartal 2014
1.kvartalsrapport 2014 Rørup MR

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

Sønderby Menighedsråd 1.kvartal 2014
Barløse Sandager Holevad 1. kvartal 2014
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Mødepunkt

Beslutning

Tommerup 1. kvartal 2014
Skydebjerg 1. kvartal 2014
Dreslette 1. kvt. 2014
Flemløse og Søby Menigehedsråd 1.kvt. 2014
Turup 1. kvt. 2014
Gamtofte 1. kvt. 2014

5

Provstesyn 2014
Sag: PROVSTESYN 2014 (533)
Gennemgang af årets provstesyn protokollerne indstilles til godkendelse.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Provstesyn 2014 Søby kirke
Provstesyn 2014 Dreslette kirke og præstegård
Provstesyn 2014 Helnæs kirke
Provstesyn 2014 Kærum
Provstesyn 2014 Gamtofte
Provstesyn 2014 Turup

6

Menighedsrådenes syn, 2014
Sag: Synsrapporter 2014 (575)
Gennemgang af indsendte synsrapporter,
indstilles til godkendelse.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Orte kirke syn 2014
Syn 2014, Ørsted Søllested Vedtofte kirker og
præstegård
Vissenbjerg syn 2014
Broholm syn 2014
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Mødepunkt

7

Opfølgning vedr. nye Gias priser i Assens
provsti
Sag: GIAS priser (469)
Orientering om afholdte møder, samt status for
gruppens arbejde.
Fra Kærum-Sønderby vedr. Gias
Reaktion Gamtofte og Orte vedr. skrivelse fra
Kærum-Sønderby

Beslutning

Der er modtaget protest skrivelse fra Sønderby &
Kærum menighedsråd, som enkelte andre råd har
tilsluttet sig.
Provstiudvalget gør opmærksom på, at det ikke er
en lokal beslutning hvor vidt man ønsker at indføre
nye kostbaserede priser. Arbejdet er igangsat
grundet krav der kommer oppefra, som ikke er
indfriet med de nuværende priser i Assens provsti.
Ole har lavet et skema der sammenligner de
foreslåede nye priser med andre provstier rundt i
landet. De foreslåede priser ligger ca. som
gennemsnittet.

Gamtofte vedr. Gias
Sammenligning Gias priser, 16 provstier
Manual, Gias regneark
Til MR: Skema til kostbaserede priser

Der er på nuværende tidspunkt kun modtaget
regneark vedr. Gias priser fra Hårby menighedsråd.
Provstiudvalget opfordrer flere menighedsråd til at
indsende dette, så der er et bredt materiale at
arbejde videre med når fristen udløber d. 15. august
2014.
Det blev foreslået at invitere Asger Gewecke til
budgetsamrådet, for at holde et oplæg omkring
emnet. Ole kontakter Asger med en forespørgsel.

Køng vedr. gias

8

Nyt vedr. Budget 2015
Sag: Budget 2015 (530)
Status for budgetprocessen 2015
Assens kommune første udkast: Budgetforslag
2015-2018.XLSX

Det endelige statsgaranterede udskrivningsgrundlag
er blevet fremsendt. Vi får kr. 50.557.898 til
Assens Provsti. Landskirkeskat og evt.
udligningstilskud er endnu ikke meldt ud.
Mellemregningskontoen er primo 2015 på kr.
5.561.273.

Korrespondance vedr. saldo mellemregning

Det nedsatte budget udvalg afholder møde torsdag
d. 4. juli 2014.

Nye tal: Budgetforslag 2015-2018

9

Landsforeningens kursusudbud efteråret
2014
Sag: Kurser for menighedsråd (398)
Ønsker provstiudvalget at udbyde nogle af
menighedsrådsforeningens kurser?

Udbydes ikke.

Landsforeningens kursusudbud efteråret 2014

10

Hårby kirke omlægning af taget på
våbenhus
Sag: Haarby Kirke - tag på våbenhuset (425)
Ansøgning om påbegyndelse af arbejde med

Referat,25-06-2014

Menighedsrådet har ønsket at tage punktet af
dagsordenen igen, da situationen omkring tag på
kirken har ændret sig.
Der indsendes nyt projekt når menighedsrådet er
Side: 3

Mødepunkt
omlægning af tag på våbenhuset, Hårby kirke

Beslutning
klar,- provstikontoret foretager sig ikke yderligere i
sagen.

Hårby kirke omlægning af taget på våbenhus
VS: vedr. tag på våbenhuset Haarby kirke

11

Kærum menighedsråd - opsparinger
Sag: Kærum menighedsråd (522) - Kærum
Sogn
Kærum menighedsråd ansøger om at prohibere
ny opsparing.
Der søges tilladelse til at købe løvsuger for
opsparede og frie midler.
Endvidere søges om tilladelse til at reparere
krumtakke på kirkens tårn og hæve opsparede
midler hertil.

Den nye opsparing skal ikke prohiberes.
Tilladelse er givet vedr. frigivelse af midler til
løvsuger samt reparation af krumtakke.

Kærum menighedsråd, samling af opsparinger
Ans. om frigivelse opsparing og frie midler
Rep. tag v. Kirkekalkning Kærum
SV fra MR vedr. Ny opsparingskonto Kærum
SV fra Nina Billund vedr. Kirkekalkning
Kærum
VS: Opsparingskonti Kærum

12

3 stk. forpagtningskontrakter, SønderbyKærum
Sag: Sønderby præstegårdsjord (536) Sønderby Sogn
Sønderby & Kærum menighedsråd indstiller 3
stk. forpagtningskontrakter til godkendelse.
Alle aftaler har været i udbud, jf.
provstiudvalgets beslutning, og anbefales
godkendt af Videnscenter for Landbrug.

Godkendt.

3 forpagtningskontrakter til godkendelse,
Sønderby-Kærum
Udtalelse om Forpagtningskontrakt, SønderbyKærum
SV Sønderby vedr. udtalelse om
Forpagtningskontrakt
Referat,25-06-2014
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Beslutning

VS: Udtalelse om Forpagtningskontrakt,
Kærum MR

13

Evt.

Nye mødedatoer:

Herunder planlægning af provstiudvalgsmøder i
september, oktober, november og december
2014.

Tirsdag d. 9. september 2014
Mandag d. 6. oktober 2014
Tirsdag d. 18. november 2014
Tirsdag d. 9. december 2014
Alle møder afholdes på provstikontoret kl. 17.00.

14

Assens provstiudvalgskasse 1. kvartal 2014
Sag: Kvartalsrapporter & regnskab PUK 2014
(560)
Fyens stift har behandlet kvartalsrapporten for
provstiudvalgskassens 1. kvartal 2014.

Orientering givet.

Assens provstiudvalgskasse 1. kvartal 2014
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[Dok.nr.:71485/14] brev til alle provstiudvalg
vedr. befordring
Sag: PU - diæter og befordring (578)
Orientering fra Fyens stift vedr. befordring

Orientering givet.

[Dok.nr.:71485/14] brev til alle provstiudvalg
vedr. befordring

16

Køng, frigivelse af midler
Sag: Køng menighedsråd (488) - Køng Sogn
3 stk. godkendte ansøgninger om frigivelse af
midler.

Orientering givet.

Godkendte ansøgninger kalkning, flygel og
maskiner

17

Orte, opgørelse af konti
Sag: Orte Menighedsråd (526) - Orte Sogn
2 stk. godkendte ansøgninger om opgørelse af
konti.

Orientering givet.

Godkendelse af 2 stk. opgørelse af konti

18

Dreslette, frigivelse af midler
Sag: Dreslette menighedsråd, frigivelse af
midler (579)
1 stk. godkendt ansøgning om frigivelse af
midler.

Orientering givet.

Godkendt ansøgning, nye hynder i kirken
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Underskrifter vedr. møde d. 25-06-2014

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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