Referat for: Assens Provstiudvalg
PU møde 9. september 2014. Kl. Kl. 17.00
Mødested: Mødelokalet provstikontoret

Provstiudvalget var fuldtalligt.
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden inkl. evt. tilkomne
punkter

Godkendt, inkl. tilkomne punkter 12,13 & 14.

2

Nyt fra provsten

Der er netop sendt nyhedsbrev ud til alle
menighedsråd. Dette kan også findes på Assens
Provsti`s hjemmeside.

3

Nyt fra formanden

Ros fra næstformand Vibeke Busse Andersen til
provstikontoret for et godt budgetsamråd. Der
udtrykkes stor tilfredshed ude i menighedsrådene
med såvel budgetsamrådet, som med den daglige
sagsbehandling på provstikontoret.

4

Nye provstilokaler
Sag: Nye provstilokaler (597)
Lene præsenterer økonomisk overblik ved
flytning til Willemoesgade 1. sal.
Sagen vurderes, såfremt flytning vedtages, skal
budget 2015 justeres for provstiudvalgskassen.

Godkendt. Der orienteres om dette fra
provstikontoret, sammen med udmelding af endelig
ligning for 2015.

Vedr. lejepriser Willemoesgade 1. sal
VS: Lokaler, Willmemoesgade
Afklarende opl. vedr. nye lokaler
VS: Lokaler, Willmemoesgade
Huslejeberegning nye lokaler
VS: Prisliste Kinnarps

5

Endelig fastsættelse af budget 2015
Sag: Budget 2015 (530)
Evaluering af budgetsamråd, samt fastlæggelse
af endelig ligning. Herunder behandling af
henvendelser fra menighedsråd, efter foreløbig
udmelding efter budgetsamråd.

Referat,09-09-2014

Enighed om at formen og indholdet på
budgetsamråd var en succes. Dog er der kommet en
henvendelse med ønske om at
provstiudvalgskassens budget gennemgåes mere
detaljeret - i stedet for på samme plan som de
øvrige kassers budgetter. Dette tager
Side: 1

Mødepunkt

Fra Brylle vedr. foreløbig udmelding
Fra Skydebjerg vedr. foreløbig udmelding
Fra Årup vedr. foreløbig udmelding

Beslutning
provstiudvalget med til vurdering, ved planlægning
af næste års budgetsamråd.
Der er kommet enkelte henvendelser fra
menighedsråd ang. den foreløbigt udmeldte ligning.
Det blev besluttet at justere ligningen til Turup
menighedsråd til kr. 787.000. Endvidere justeres
provstiudvalgskassen til kr. 900.000. De øvrige
foreløbige udmeldinger, blev endeligt vedtaget.

Fra Orte vedr. budgetsamråd 2014

6

Fastsættelse af Gias priser
Sag: GIAS priser (469)
Status for arbejdsgruppens arbejde.
Endeligt udspil indstilles til godkendelse.

Godkendt.

Forslag til Gias priser 2015, indstilles til
godkendelse sept. 2014

7

Kvartalsrapporter 1. kvt. 2014
Sag: Kvartalsrapporter 1. kvartal 2014 (562)
Indsendte kvartalsrapporter gennemgåes og
indstilles til godkendelse.

Godkendt.

Verninge 1. kvt. 2014

8

Kvartalsrapporter 2. kvt. 2014
Sag: Kvartalsrapporter 2. kvartal 2014 (595)
Indsendte kvartalsrapporter gennemgåes og
indstilles til godkendelse.

Godkendt.
Det er positivt at se at der nu medfølger
bemærkninger til kvartalsrapporterne, hvor disse
afviger fra budget.

Vissenbjerg 2. kvt.
Broholm 2. kvt. 2014
Jordløse-Haastrup 1. og 2. kvt. 2014
Årup 2. kvt. 2014
Barløse-Sandager-Holevad 2.kvt. 2014
Haarby kirke- kvartalsrapport 300614
Helnæs 2. kvartal 2014
ØSV-kirker- kvartalsrapport 300614
Referat,09-09-2014

Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

Rørup, 2. kvt. 2014
Tommerup 2. kvartal 2014
Bilag til 2. kvt. Tommerup - Opgørelse
stormskade dec 2013.xlsx
Brylle 2. kvt 2014
Køng 2. kvt. 2014
Gamtofte Menighedsråd 2. kvt 2014
Turup Menighedsråd 2. kvt 2014
Dreslette 2. kvartal 2014
Flemløse-Søby 2. kvt. 2014

9

Synsrapporter fra menighedsråd
Sag: Synsrapporter 2014 (575)
Indsendte synsrapporter gennemgåes og
indstilles til godkendelse.

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

Syn Verninge Kirke og præstegård 2014
Synsrapporter Hårby 2014

10

Ansøgning om igangsættelse af projekt:
Omlægning af tag på våbenhus
Sag: Haarby Kirke - tag på våbenhuset (425)
Hårby menighedsråd ønsker nu at fortsætte
processen vedr. omlægning af tag på våbenhus.
Der påtænkes finansiering med egne midler
samt stiftsmidler og fonde.

Godkendt under forudsætning af den nævnte
finansiering.

Ansøgning om igangsættelse af projekt:
Omlægning af tag på våbenhus
Ekstra bilag, supp. rådgiveraftale Nyt tag,
våbenhus

11

5% ansøgning Ørsted Søllested Vedtofte
Sag: Ørsted menighedsråd 5% ansøgning

Referat,09-09-2014

Da provstiudvalget vurderer at menighedsrådet selv
har frie midler til at finansiere udgiften, gives
Side: 3

Mødepunkt
(599)
Ørsted Søllested Vedtofte ansøger om 5%
midler til dækning af uforudset reparation på
kirke i forbindelse med kalkning af denne. Der
ansøges om kr. 23.761,25

Beslutning
afslag på ansøgningen.
Såfremt dette ved årets afslutning viser sig at være
et problem, er menighedsrådet velkomne til at
henvende sig igen.

Ørsted kirke, pinakler - reparation.
ØSV-kirker - indestående i banker bilag til 5%
ansøgning.

12

5% ansøgning, Køng menighedsråd
Sag: Køng menighedsråd (488) - Køng Sogn
Køng menighedsråd ansøger om 5% bevilling
på i alt kr. 294.406 til dækning af uforudsete
udgifter - herunder langtidssygemelding, utæt
vandrør og oprydning efter stormskade.
5% ansøgning, Køng menighedsråd

13

5% ansøgning, Vissenbjerg menighedsråd
Sag: Vissenbjerg menighedsråd (602)
Vissenbjerg menighedsråd ansøger om lån i 5%
midlerne på kr. 500.000 grundet
likviditetsmangel til færdiggørelse af projekt
ved kapel.

Det besluttes at give en 5% bevilling på kr. 40.214
til dækning af udgifter i forbindelse med utæt
vandrør.
Endvidere bevilliges 5% lån på kr. 157.737 til
dækning af øgede lønudgifter i forbindelse med
langtidssygemelding. Dog er dette lån betinget af,
at menighedsrådet kontakter jurister ved Fyens
stift, med henblik på vejledning omkring at
indhente refusion fra Fåborg-Midtfyn kommune.
Der bevilliges et lån på kr. 500.000 som skal
tilbagebetales inden 1 år.

Ansøgning om likviditetslån september 2014.

14

Godkendelse af købskontrakt, Skydebjerg
gl. skole
Sag: Skydebjerg sognehus Gl. Skolevej 12
2012 og 2013 (483) - Skydebjerg Sogn
Udkast til købskontrakt, indstilles til
godkendelse.

Det bør tilføjes i købsaftalen, at der skal installeres
varmepumpe i huset. Herefter kan købsaftalen
godkendes.
Søren Christian Bonde kontakter menighedsrådet.

Udkast til købsaftale, Skydebjerg gl. skole
Div. dokumenter, køb af Skydebjerg gl. Skolefiler
Servitut om anvendelse Skydebjerg gl. Skolefiler
VS:Servitut 1977 Skydebjerg gl. Skole

15

Evt.

Referat,09-09-2014

Der er oprettet en konto til 5% midler i Nordea.

Side: 4

Mødepunkt

Referat,09-09-2014

Beslutning

Side: 5

Orientering
16

Susanne Wagner - Rådgivning af
menighedsråd
Sag: Konsulententer - Rådgivning af
menighedsråd (601)
Fyens stift har givet tilladelse til at
kirkegårdskonsulent Susanne Wagner må
påtage sig opgaver for menighedsråd med
henblik på udarbejdelse af udviklingsplaner for
kirkegårde.

Orientering givet.

Susanne Wagner - Rådgivning af menighedsråd

Referat,09-09-2014

Side: 6

Underskrifter vedr. møde d. 09-09-2014

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

Referat,09-09-2014
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