Referat for: Assens Provstiudvalg
PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00
Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B,
Assens

Provstiudvalget var fuldtalligt.
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden inkl. evt. tilføjelse
af ekstra punkter

Godkendt, inkl. tilkomne punkter (pkt. 17-19)

2

Nyt fra provsten

Er godt igang med arbejdet omkring valg af ny
bygningssagkyndig.
Generel orientering om igangværende sager i
provstiet.

3

Nyt fra provstiudvalgsformanden

Intet at berette.

4

Godkendelse af synsrapporter
Sag: Synsrapporter 2013 (441)

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Dreslette Syn 2013
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5

Godkendelse af kvartalsrapporter 3. kvartal
2013
Sag: Kvartalsrapporter 3. kvartal 2013 (460)
Med disse har alle menighedsråd indsendt
kvartalsrapporter for 3. kvartal 2013
Turup 3. kvartal 2013

Beslutning
Kvartalsrapporterne blev gennemgået og godkendt.
Lene orienterede om at Tommerup og Orte
menighedsråd er gjort opmærksomme på at få
ændret bogføring mellem drift og anlæg.
Provstiudvalget beder generelt menighedsrådene
være opmærksomme på at holde bogføring mellem
drift og anlæg adskilt. Dette gælder såvel den
modtagne ligning samt bilag vedr. opgaver som
skal betales med anlægsmidler.

Kvartalsrapport, Tommerup 30/9-2013
Bemærkning til kvartalsrapport Tommerup
Orte, 3. kvartal 2013
Ørsted 3. kvartal 2013
Køng 3. kvartal
Brylle 3. kvartal 2013
Verninge 3. kvartal

6

Godkendelse af revisionsprotokollater
Sag: Årsregnskab 2012 (395)
Sønderby revisionsprotokollat 2012

Godkendt.
Sønderby menighedsråd har ikke underskrevet
deres revisionsprotokollat samt de indsendte
årsregnskaber for 2012.
Dette bedes bragt i orden.

Årup, revisionsprotokollat med bemærkninger
2012

7

Godkendelse af kirkegårdsvedtægter
Sag: Ørsted-Søllested-Vedtofte kirkegårde
(501) - Ørsted Sogn

Godkendt.

Kirkegårdsvedtægter Ørsted-Søllested-Vedtofte
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8

Honorarer, Vissenbjerg menighedsråd
Sag: Vissenbjerg menighedsråd (497) Vissenbjerg Sogn
Godkendelse af honorarer vedtaget på
menighedsrådsmøde 27. november 2013 for
formand og kontaktperson i Vissenbjerg
menighedsråd.

Beslutning
Honorarerne blev godkendt for 2014.
Provstiudvalget arbejder videre med at udarbejde
en generel politik for fastsættelse af honorarer til
diverse menighedsrådsmedlemmer.

Honorar til formand og kontaktperson 2014

9

Godkendelse af bilag til regnskabsinstruks
Sag: Regnskabsinstruks (bilag) (355)
Provstiudvalget skal tage stilling til om der er
udvalgsmedlemmer der skal have
regnskabsopgaver. Herefter godkendes og
underskrives bilag til regnskabsinstruks.

Jørgen Erik Hansen anføres som intern revisor.
Bilag til regnskabs instruks blev godkendt.

Regnskabsinstruks med bilag, Assens
Provstiudvalg

10

Godkendelse af regnskab for sognelokaler i
Skydebjerg
Sag: Skydebjerg sognehus Gl. Skolevej 12
2012 og 2013 (483) - Skydebjerg Sogn
Viderebehandling af regnskab for sognelokaler
i Skydebjerg.
Vedhæftet er regnskaberne for 2012-2013 samt
lejekontrakt, og anden sagsbehandling.
Regnskab Gl. Skolevej 12 2012 og 2013

Regnskabet blev gennemgået.
Provstiudvalget undrer sig over det store underskud
på sognelokalerne på knap 10.000 kr./måneden set i forhold til de tidligere mundtlige aftaler
omkring lejeforholdet.
Provstiudvalget har endnu ikke modtaget endeligt
budget fra Skydebjerg menighedsråd for 2014,
hvorfor man ikke her kan se hvad menighedsrådet
forventer af udgifter på sognehuset i det kommende
år. Budgettet bedes indsendt hurtigst muligt.

Delregnskab Skydebjerg sognehus 2012
Sagsmaterialer Skydebjerg sognelokaler

11

Udbudte kurser, Landsforeningen af
menighedsråd
Sag: Kurser for menighedsråd (398)
Ønsker provstiudvalget at udbyde nogle af disse
kurser?
Har provstiudvalget kommentarer til brevet fra
Landsforeningen af menighedsråd?

Det blev besluttet at vente og se tiden an.

Kurser foråret 2014
Mere kirke for pengene
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12

Gias priser - v/Sven Gorm Nielsen
Sven Gorm Nielsen ønsker debat omkring
prispolitik for det kommende arbejde med
fastsættelse af Gias priser for Assens Provsti

13

Kasseeftersyn provstiudvalgskassen
Sag: Kasseeftersyn provstiudvalgskassen 2013
(508)
Behandling af revisionsprotokollat fra
beholdningseftersyn af provstiudvalgskassen.
Underskrives af formand.

Beslutning
Debat omkring valg af ens eller forskellige priser.
Der skal i udgangspunktet sikres ensartede takster
jf. "Cirkulære om beregning af kirkegårdstakster".
Dog kan der differentieres for særlige forhold.

Godkendt.

Kasseeftersyn provstiudvalgskassen

14

Protokollater kasseeftersyn kirkelige kasser
2013
Sag: Protokollater kasseeftersyn kirkelige
kasser 2013 (510)
PWC har udført kasseeftersyn af samtlige
kirkelige kasser.

Protokollaterne blev godkendt, under forudsætning
af at de anførte bemærkninger fra revisionen bliver
bragt i orden.

Protokollater kasseeftersyn kirkelige kasser
2013

15

Revisions aftale til underskrift
Sag: Revisions samarbejde (491)
Aftalen skal underskrives af samtlige
medlemmer af provstiudvalget.

Underskrevet og godkendt.

Revisions aftale til underskrift

16

Intern revision
Provstiudvalget har tidligere foretaget intern
revision af provstiudvalgskassen.
Dette er ikke et decideret krav fra hverken stift
eller revision. Men det er en mulighed, såfremt
dette ønskes i provstiudvalget.

17

Kerte kirke 5 % midler
Sag: Kerte menighedsråd (511) - Kerte Sogn
Kerte menighedsråd ansøger om 5% midler
grundet gravers sygdom, og udgifter til
vikardækning herfor.

Provstiudvalget ønsker at fortsætte med at foretage
intern revision af provstiudvalgskassen.
Jørgen Erik Hansen blev valgt som intern revisor
for 2014.

Menighedsrådet bedes indsende dokumentation for
modtaget lønrefusion i forbindelse med graverens
fravær.
Herefter kan tildeles 5% midler til at dække de
faktiske omkostninger.

Kerte kirke 5 % midler
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Bågø revisionsprotokollat 2012
Sag: Årsregnskab 2012 (395)
Bågø revisionsprotokollat 2012

19

Fordeling af vandudgift, præstegård i Køng
Sag: Bendixen, Jørgen Samsing (514) Gamtofte Sogn
Der er lavet ny aftale vedr. fordeling af betaling
for vand i præstegården i Køng.

Beslutning
Godkendt.
Dog er det de forkerte regnskaber der er indsendt til
provstiet. Menighedsrådet bedes indsende 2 stk.
regnskaber som revisionen har underskrevet på side
3, ligesom menighedsrådet skal have skrevet under
i regnskaberne på side 1 og 3.
Godkendt.

Fordeling af vandudgift, præstegården

20

Eventuelt

Kommende møder:
Næste provstiudvalgsmøde 4. februar 2014 flyttes
til kl. 19.00.
Provstiudvalget afholder ERFA møde d. 20. marts
2014 kl. 17-21 i Vor Frue Kirkes Hus. Søren
Christian Bonde laver oplæg til dette møde.
Provstiudvalgsmøde 8. april 2014 kl. 17.00.

21

Underskrevet godkendelse af frigivelse af
midler
Sag: Haarby menighedsråd (496) - Hårby
Sogn
Ole Hyldegaard Hansen har godkendt
ansøgning vedr. prohiberede konti.

Orientering givet.

Underskrevet godkendelse af frigivelse af
midler
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22

Godkendt ansøgning henlæggelse fra drift til
anlæg
Sag: Broholm menighedsråd (507) - Broholm
Sogn
Ole Hyldegaard Hansen har godkendt
ansøgning fra Broholm menighedsråd om
overførsel af overskud på drift i 2013 til
anlægsopsparing vedr. nyt graverhus.

Orientering givet.

Godkendt ansøgning henlæggelse fra drift til
anlæg

Beslutningsprotokollen godkendes af provstiudvalget med nedenstående underskrifter pr. 7/1-2014:
Ole Hyldegaard Hansen
Søren Christian Bonde
Vibeke Busse Andersen
Jørgen Erik Hansen
Leni Ulla Hansen
Anette Bøgebjerg Vig
Sven Gorm Nielsen
Jan Julin Nielsen
Hans Peder Søgaard Christiansen
Vivi Boysen Arnoldus
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