Referat for: Assens Provstiudvalg
PU møde 8. april 2014. Kl. 17.00
Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B

Afbud fra Sven Gorm Nielsen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden inkl. evt. tilkomne
punkter

Godkendt, inkl. tilkomne punkter 8 & 13.

2

Nyt fra provsten

Ud over honorar for arbejdet som formand, tildeles
fremover også kr. 1.500 halvårligt, til dækning af
telefon udgifter.

- Honorar til formand
- Det Seidelinske mindelegat
- ...

Det Seidelinske mindelegat opgøres og et evt.
overskud indbetales til Folkekirkens nødhjælp.
Ole og 2 præster har idag været til 3. forhandling
med Assens kommune omkring
konfirmandundervisning. Sagen har nu taget en ny
drejning, og det ser ud til at den nuværende løsning
bibeholdes i skoleåret 2014-2015. Der er dog ikke
en endelig aftale endnu.

3

Nyt fra formanden

Intet at berette.

4

Ansøgning om godkendelse af rådgiveraftale
samt finansieringsplan, Verninge Kirke
Sag: Verninge Kirke (371) - Verninge Sogn
Verninge menighedsråd ønsker at opstarte
projekt med renovering af kirke i sommeren
2014.
Rådgiveraftale samt finansieringsplan ønskes
godkendt.

Godkendt.

Ansøgning: Anlægsprojekt Verninge Kirke,
Finansieringsplan og Rådgiveraftale
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Mødepunkt
5

Sognelokaler, Årup
Sag: Årup menighedsråd, sognelokaler (442)
Årup menighedsråd ønsker at bygge nyt
sognehus. Anslåede anlægsudgifter er kr.
5.250.000.
Hermed ansøgning fra Aarup, omkring nyt
sognehus
Provstiudvalgsformand svar til MR vedr.
ansøgning om nyt sognehus i Årup
Svar fra Jan Julin vedr. ansøgning om nyt
sognehus i Årup

Beslutning
Ansøgningen blev ikke imødekommet.
I stedet tilbyder provstiudvalget Årup
menighedsråd hjælp til at købe og renovere de
nuværende sognelokaler i Bredgade i Årup, under
forudsætning af at Indre mission vil sælge hele
huset.
Der tilbydes en økonomisk ramme på op til kr.
1.300.000 til køb og renovering af sognehuset samt
til renovering af graverhuset ved kirken. I
sognehuset skal fortrinsvist etableres bedre køkken
og toilet faciliteter. Ved graverhuset skal der
etableres et skur til maskiner, benzin osv. så dette
kommer ud af kontorbygningen.
Provstiudvalget vurderer at der er tale om en
uforudset situation for menighedsrådet, hvorfor der
kan tilbydes likviditetslån i 5% midler, indtil
pengene kan bevilliges som anlægsligning i 2015.

6

Rådgiveraftale, Broholm kirke stormskade
Sag: Broholm kirke (554) - Broholm Sogn
Broholm menighedsråd ønsker godkendelse af
rådgiveraftale, vedr. reparation af tag over tårn
efter stormskade.

Godkendt.

Rådgiveraftale, Broholm kirke stormskade

7

Evt.

Evaluering af indledende budgetsamråd.
Der opstod på budgetsamrådet en del forvirring
omkring hvor vidt der skal budgetteres med
opsparing til kirkekalkning i 2015.
Provstiudvalget opfordrer til at man fortsat
budgetterer med opsparinger til kirkekalkning,
indtil andet meldes ud fra provstikontoret.
Provstiudvalget opfordrer menighedrsådene til at
søge sammen i lokale samarbejdsgrupper omkring
kirkekalkning, for på den måde måske bedre at
kunne forhandle fordelagtige aftaler hjem.

8

Anmodning om godkendelse af lønregulering
- graveren i Dreslette
Sag: Dreslette menighedsråd, lønstigning til
graver (558) - Dreslette Sogn
Dreslette menighedsråd ønsker at give deres
graver lønforhøjelse.

Da der er tale om en overenskomstansat graver,
skal forhandlingen foregå direkte med den faglige
organisation.
Provstiudvalget skal således ikke godkende aftalen,
så længe menighedsrådet kan afholde lønudgiften
indenfor deres nuværende driftsligning.

Anmodning om godkendelse af lønregulering graveren i Dreslette
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Orientering
9

Brylle menighedsråd, lån i 5% midler
Sag: Brylle menighedsråd 5% stormskade
(551) - Brylle Sogn
Brylle menighedsråd er tildelt lån i 5%
midlerne på kr. 230.000.
Tilbagebetales senest 1. juni 2014

Orientering givet.

Brylle, godkendt lån i 5% midler
Ansøgning om lån i 5% midler, Brylle
Dokumentation, økonomi stormskade 5%

10

Jordløse-Håstrup, lån i 5% midler
Sag: Jordløse-Haastrup (547)
Jordløse-Håstrup menighesråd er tildelt lån på
kr. 40.000 i 5% midlerne. Tilbagebetales senest
15. april 2014.

Orientering givet.

Stormskade 5% Jordløse-Haastrup
Jordløse-Håstrup godkendt lån 5% midler

11

Godkendt købsaftale, Orte sognehus
Sag: Orte sognehus (376) - Orte Sogn
Ny købsaftale er udarbejdet og godkendt.

Orientering givet.

Godkendelse af købsaftale Sags nr. 104756 vedr. Orte Byvej 11, Årup.
Underskrevet købsaftale Orte Byvej 11, Orte
Godkendt købsaftale, Sognehus Orte

12

Flemløse-Søby, prohiberede midler
Sag: Flemløse-Søby menighedsråd (487) Flemløse Sogn
Flemløse-Søby menighedsråd har ansøgt om at
hæve prohiberede midler.

Orientering givet.

Ansøgning om hævning fra prohiberet konto
Ændring af frigørelsesansøgning af den 27.
marts 2014,fra Flemløse søby Menighedsråd.
Godkendt ansøgning, Flemløse-Søby
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13

Godkendt ansøgning, brug af prohiberede
midler til kirkekalkning, Kærum
Sag: Kærum menighedsråd (522) - Kærum
Sogn

Orientering givet.

Godkendt ansøgning, kirkekalkning Kærum

Beslutningsprotokollen godkendes af provstiudvalget med nedenstående underskrifter pr. 8. april 2014
Ole Hyldegaard Hansen
Søren Christian Bonde
Vibeke Busse Andersen
Jørgen Erik Hansen
Leni Ulla Hansen
Anette Bøgebjerg Vig
Jan Julin Nielsen
Vivi Boysen Arnoldus
Hans Peder Søgaard Christiansen
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