Referat for: Assens Provstiudvalg
PU møde 6. oktober 2014. Kl. 17.00
Mødested: Mødelokalet provstikontor

Afbud fra Vibeke Busse Andersen & Sven Gorm Nielsen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

Nyt fra provsten

Der vil sandsynligvis blive indkaldt til fælles
provstiudvalgsmøde med Middelfart og Bogense
provsti vedr. skole-kirke samarbejde.
Faaborg Midtfyn provstiudvalg ønsker også at
holde møde med os. Her kunne blive tale om en
ERFA dag hvor vi kan høre hvad de forskellige
udvalg arbejder med - f.eks. energiforbrug.
Der skal sandsynligvis budgetteres med penge til
f.eks. skole-kirkesamarbejde, eller aktiviteter på
tværs af menighedsrådene i budget 2016.

3

Nyt fra provstiudvalgsformanden

Søren Christian Bonde deltog i mødet i Skydebjerg
vedr. ny struktur i Assens Provsti. I starten var
Søren meget skeptisk overfor projektet, men efter
en snak med biskoppen og aftenens program, var
indtrykket mere positivt. Dog virker materialet som
blev udleveret på aftenen irrelevant.
Leni Ulla Hansen som er præsterepræsentant
redegjorde for præsternes oplevelse af projektet.
Efterfølgende debat vedr. dette.
Næste møde i strukturprocessen er d. 4. november
2014.
Søren Christian har bedt om en ændring i
retningslinjer for dagsorden og referat - se punkt 6.

4

Ansøgning om godkendelse af honorarer til
menighedsråd
Sag: Flemløse-Søby menighedsråd (356) Søby Sogn
Flemløse-Søby ønsker honorarer for
menighedsrådet godkendt.

Godkendt

Ansøgning om godkendelse af honorarer til
menighedsråd

5

Byggeregnskab Tommerup sognehus
Sag: Tommerup Menighedsråd (358) Tommerup Sogn
Byggeregnskab for Tommerup sognehus
indstilles til godkendelse.
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Godkendt

Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

Byggeregnskab Tommerup sognehus

6

Fremtidige retningslinjer for dagsorden og
referat til provstiudvalgsmøder
Forslag om ændring i forretningsgang før og
under provstiudvalgsmøder, med henblik på
dagsorden og referat.

7

Fastsættelse af økonomiske rammer for
skitser/projekter vedr. kirkegårdsudvikling.
Da provstiudvalget har set ansøgninger om
bevillinger til kirkegårdsudvikling fra kr.
30.000 til kr. 150.000 indstilles til at der
vedtages en fælles økonomisk ramme for disse
skitser.

8

Endeligt budget for provstiudvalgskassen
2015
Sag: Budget 2015 (530)
Der er udarbejdet nyt budget for
provstiudvalgskassen pålydende kr. 900.000
grundet flytning til nye lokaler. Indstilles til
endelig godkendelse.

Fremover tages referat elektronisk på selve mødet,
som printes efter behandling af sidste punkt.
Referatet skal underskrives inden man forlader
mødet.
For at dette kan lade sig gøre, er det nødvendigt at
der for eftertiden indleveres punkter til
dagsordenen kl. 10.00 om fredagen i ugen inden det
kommende provstiudvalgsmøde.
Provstiudvalget indstiller til at man nøjes med at få
lavet en skitse over kirkegårdsudviklingen, frem for
et færdigt projekt. Dette kan gøres indenfor en
ramme på ca. kr. 32.000 inkl. moms, hvorfor
provstiudvalget henstiller til at denne ramme
overholdes ved fremsendelse af fremtidige ønsker.

Godkendt

Endeligt budget PUK 2015

9

Revisionsprotokollat for
provstiudvalgskassen 2013
Sag: Regnskab 2013, provstiudvalgskassen
(541)
PWC har færdigbehandlet regnskab 2013 for
provstiudvalgskassen. Revisionsprotokollat
gennemgåes og indstilles til godkendelse.

Der er ingen bemærkninger i protokollatet fra
PWC.
Godkendt

Revisionsprotokollat PUK 2013
Regnskabserklæring PWC PUK kasse 2013

10

Kvartalsrapporter 2. kvartal 2014
Sag: Kvartalsrapporter 2. kvartal 2014 (595)
De indsendte kvartalsrapporter gennemgåes og
indstilles til godkendelse.
Orte 2. kvt. 2014
Kerte 2. kvt. 2014
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Det konstateres at Orte menighedsråd har fået rettet
op på underskuddet i kvartalsrapporten for 2.
kvartal.
Kvartalsrapporten for Sønderby viser et underskud
på kr. 74.709,07. Der er budgetteret med et
underskud på kr. 70.000 for hele året, hvorfor der
manes til forsigtighed omkring brug af driftsmidler
resten af året.
Det konstateres at der nu er bogført korrekt hvad
Side: 2

Mødepunkt

Sønderby 2. kvt. 2014
Skydebjerg 2. kvt. 2014
Verninge 2. kvt. 2014

11

Ny ansøgning vedr. finansiering af nyt gasfyr
Dreslette Kirke
Sag: Dreslette kirke, udskiftning af
varmeanlæg (596) - Dreslette Sogn
Menighedsrådet ønsker at finansiere projektet
med installering af nyt fyr med en anden konto
end først ansøgt. Indstilles til godkendelse.

Beslutning
Det konstateres at der nu er bogført korrekt hvad
angår ligning til drift og anlæg i kvartalsrapporten
fra Skydebjerg. Dog udviser denne et stort
underskud i forhold til budgetteret, hvilket er
bekymrende.
Der henstilles til altid at sende bemærkninger med
kvartalsrapporten, når denne indsendes til
godkendelse såfremt der er afvigelser til budgettet.

Godkendt

Ny ansøgning vedr. finansiering af nyt gasfyr
Dreslette Kirke
Afgørelse. Dreslette kirke - ændring ved
varmeanlæg, konvertering fra olie til naturgas

12

Tillæg til kirkegårdsvedtægter, Sønderby
Sag: Tillæg til kirkegårdsvedtægter, Sønderby
(606) - Sønderby Sogn
Sønderby menighedsråd ønsker tillæg til
kirkegårdsvedtægter godkendt.

Provstiudvalget er ikke tilhænger af, at
fredningsperioden forlænges. Der skal således laves
aftaler for den pågældende fredningstid når
gravstedet etableres.
Tillægget kan ikke godkendes.

Tillæg til kirkegårdsvedtægter, Sønderby
Tillæg til kirkegårdsvedtægter.

13

Syn 2014 Barløse Sandager Holevad
Sag: Synsrapporter 2014 (575)
Indkomne synsrapporter fra menighedsråd,
indstilles til godkendelse.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Syn 2014 Barløse Sandager Holevad

14

Nye provstilokaler
Sag: Nye provstilokaler (597)
Lene gennemgår økonomisk oversigt over
flytning af provstilokaler.
Endvidere skal tages stilling til dato for
flytning, samt hvordan dette skal foregå.

Provstikontoret flyttes d. 21. oktober 2014.
Ole og Søren Christian planlægger de praktiske
detaljer sammen med Lene.

Nyt provstikontor, beregninger
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Beslutning

TDC kirkenet Flytning af Assens Provsti

15

Endelige budgetter fra menighedsråd 2015
Sag: Budgetbidrag 2015 (574)
Indsendte budgetter indstilles til godkendelse.
Beslutning ang. arbejdsproces for godkendelse
af menighedsrådenes endelige budgetter for
2015.

Godkendt.
Efterfølgende budgetter gennemgåes når de
modtages. Såfremt disse lever op til det udmeldte,
godkendes disse af Ole. Budgetterne sættes herefter
på dagsordenen som orienteringspunkter.

Endeligt budget 2015 Ørsted Søllested Vedtofte

16

Revisionsprotokollater for menighedsråd
2013
Sag: Årsregnskaber 2013 (542)
Indsendte protokollater fra menighedsråd
indstilles til godkendelse.
Beslutning ang. arbejdsproces ved modtagelse
og godkendelse af disse fremover.

Godkendt.
Samme proces som ved budgetter er vedtaget for de
kommende protokollater.
Når alle protokollater er gennemgået, vurderes det
hvilken opfølgning der er behov for fremadrettet,
for at få endnu bedre protokollater for 2014.

Broholm behandling af protokollat 2013
Behandlet protokollat Vissenbjerg 2013
Behandling af protokollat Ørsted-SøllestedVedtofte 2013
Samlede bemærkninger i protokollater, revision
2013

17

Ansøgning om 5% midler til pillefyr i
sognehus
Sag: Orte sognehus (376) - Orte Sogn
Orte menighedsråd ansøger om 5% midler til
nyt pillefyr i sognehus.
Ansøgning om 5% midler til pillefyr i sognehus

18

Evt.
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Provstiudvalget har allerede udmeldt en ramme til
renovering af sognehuset. Der kan ikke tildeles
yderligere midler.
Provstiudvalget har ikke modtaget hverken
projektbeskrivelse eller ansøgning om at opstarte
dette. Dette skal fremsendes inden renovering kan
sættes igang.
Efterspørgsel efter et lukket forum hvor
menighedsråd, provsti osv. kan kommunikere.
Dette er muligt at lave på Den digitale arbejdsplads
- Lene undersøger dette.

Side: 4

Orientering
19

Endelig købsaftale, Skydebjerg sognehus
Sag: Skydebjerg sognehus Gl. Skolevej 12
2012 og 2013 (483) - Skydebjerg Sogn
Endelig købsaftale er underskrevet vedr.
Skydebjerg sognehus.
Endnu dog ikke modtaget med sælgers
underskrift.

Orientering givet

Ny udgave, købsaftale Gl. Skolevej 12,
Skydebjerg
Underskrevet købsaftale
Tinglyste servitutter
Købsaftale med sælgers underskrift

20

Ansøgning om frigivelse af opsparing,
Tommerup menighedsråd.
Sag: Tommerup Menighedsråd (358) Tommerup Sogn
Der er givet tilladelse til at hæve af opsparing
til etablering af belysning ved Tommerup
sognehus.

Orientering givet

Godkendt ansøgning, Tommerup

21

Orienterende opfølgning vedr. 5% bevilling
Køng menighedsråd
Sag: Køng menighedsråd (488) - Køng Sogn
Orientering om udfald på 5% ansøgning fra
Køng menighedsråd.

Orientering givet.

VS: Indsigelse fra Køng menighedsråd vedr.
5% lån
Notat vedr. 5% bevilling Køng menighedsråd
5% bevilling, Køng

22

Orienterende opfølgning vedr. 5%
ansøgning Gamtofte menighedsråd
Sag: Gamtofte Menighedsråd (463) - Gamtofte
Sogn
Orientering om udfald på 5% ansøgning fra
Gamtofte menighedsråd.

Orientering givet

Kontooversigt, Gamtofte Menighedsråd
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Orientering
SV fra Gamtofte vedr. afslag 5% ansøgning

23

Orte kirke - opsparingskonto
Sag: Orte sognehus (376) - Orte Sogn
Orte menighedsråd har fået tilladelse til at
omdøbe opsparingskonto til "sognehus".
Endvidere er de blevet bedt om at indsende
oversigt over renoveringsplan for 2014-2015
samt økonomisk overblik herfor.

Orientering givet

Orte kirke - opsparingskonto
Brug af opsparing til sognehus
Godkendelse, frigivelse af opsparing

24

Ligning 2015 Kærum
kirkekasse/præstegårdsudvalget
Sag: Budget 2015 (530)
Der er fremsendt yderligere kommentar til
ligning for 2015 til Kærum menighedsråd.

Orientering givet

Ligning 2015 Kærum
kirkekasse/præstegårdsudvalget
Henvendelse vedr. Kærum præstegårdskasse

25

Stifts behandling af PUK 2. kvartal 2014
Sag: Kvartalsrapporter & regnskab PUK 2014
(560)
Kvartalsrapporten for provstiudvalgskassens 2.
kvartal er kommet retur fra Fyens stift uden
bemærkninger.

Orientering givet

Stifts behandling af PUK 2. kvartal 2014
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Underskrifter vedr. møde d. 06-10-2014

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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