Referat for: Bogense Provstiudvalg
PU møde 28. april 2016. Kl. 16.30
Mødested: Søndersø præstegård

Til stede: Keld B. Hansen, Kjeld Bruun, Stig Saxbjørn, Else Wismar, Doris Mogensen, Bente Kaysen og
som sekretær: Jan Drejer Christensen.
Fraværende: Grethe Monrad
Mødepunkt

Beslutning

1

Dagsorden godkendes.

Godkendt.

2

Kvartalsrapport 2016 01
Sag: 2016 Kvartalsrapport 01 (644)
Rapporter fra Skamby, Vigerslev

Fremlagt og gennemgået.

Skamby 2016 01
Vigerslev 2016 01

3

Syn 2016
Sag: Syn 2016 (649)
Rapporter fra Norup K og Hasmark K.
Norup K 2016
Hasmark K 2016

4

Tagrender på kapel ønske for knap kr.
39.000,00
Sag: Kapel ved Lunde kirke (365) - Lunde
Sogn

Fremlagt og godkendt.
Forsynes med bemærkning: Stadfæstes til udførelse
når der er budgetmæssig dækning herfor med
følgende bemærkninger:
PU er foruroliget over mængden og karakteren af
ældre mangler og PU beder råd om overslag på at
udbedre disse.
Ældre mangler skal markeres med årstal for første
registrering.
Imødekommes af PU.

Tagrender på kapel ønske for knap kr.
39.000,00

5

Regnskab 2015 er afleveret af alle
menighedsråd.
Sag: Regnskaberne for 2015 (647)

Godkendt.

Regnskab 2015 er afleveret af alle
menighedsråd.
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Mødepunkt
6

Krogsølle har en anmodning til PU.
Sag: Budgetsamråd 2017 (575)
Vi vil anmode PU om at føre en decentral
økonomisk politik og give os et budget, der
giver os en reel mulighed for at spare op, så vi
får et råderum til at få udført en væsentlig del af
de opgaver, menighedsrådet prioriter.

Beslutning
PU fastholder tidliger udmeldinger.
Budget kan overskrides ved argumentering.
Provst svarer.

Krogsølle har en anmodning til PU.

7

Døbefont flyttesi Hasmark kirke.
Sag: Hasmark kirkes døbefont (377) - Norup
Sogn
Rådet har økonomi til opgaven i årets ligning.
Provstiet skal give sit tilsagn til rådet, og
muligvis til Stiftet.

Økonomien er på plads i driftsligningen.
PU anbefaler projektet.

Døbefont flyttes

8

Genfremsendt ansøgning kr. 75.000,00 til
forstærkning i tårnet på Søndersø Kirke.
Sag: Søndersø kirketårn pga. evt. ny ekstra
klokke (604) - Søndersø Sogn

5%-midler gives som tilskud.

Genfremsendt ansøgning kr. 75.000,00 til
forstærkning i tårnet på Søndersø Kirke.

9

Skamby præstegård
Sag: Skamby Ansøgning - salg af præstegård
og anvendelse af provenu (612) - Skamby
Sogn
Rådet oplyser, de ønsker at bruge
Fynbomæglerne.

Imødekommes.

Formidlingsaftale - Home, Skamby præstegård
Formidlingsaftale - Fynbomæglerne, Skamby
præstegård
Fynbomæglerne er rådets foretrukne til salg af
Skamby præstegård

10

Lunde, rep. af stendige
Sag: Lunde kirkedige (577) - Lunde Sogn
Rådet søger om at reparere stendige.
24 lbm vest ved indgang kr 38.375,00 + moms.
Råd ønsker at bruge Th. Skov Larsen.

Rådet har selv penge i form af opsparing.
PU imødekommer ansøgning under forudsætning
af at Stiftet godkender.

Stendiger, Lunde kirkegård 1
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Mødepunkt

Beslutning

Stendiger Lunde kirkegård 2

11

Fredningsnævnets høring i sag om
dispensation fra kirkeomgivelsesfredning
ved Skeby kirke til plantning af
afskærmende hegn
Sag: Ønske om tilplantning af afskærmende
hegn (651) - Skeby Sogn
Fyens Stift beder om udtalelse fra PU.

PU indstiller til godkendelse.

Fredningsnævnets høring i sag om dispensation
fra kirkeomgivelsesfredning ved Skeby kirke til
plantning af afskærmende hegn

12

Skovby udskiftning af gasfyr eller etablering
af varmestyring
Sag: Energiforbedringsfonden i Bogense
Provsti regnskab 2015 (467)
Rådet har sendt nye tilbud på udskiftning af
gaskedler.

Punktet udsættes.

Ansøgning fra SkovbyOreGuldbjerg om
udskiftning af gasfyr eller etablering af
varmestyring
Nyt fyr til Skovby - provst har spørgsmål til
rådet vedr. ansøgningen
Ny ansøgning om udskiftning af gasfyr eller
etablering af varmestyring

13

Vigerslevs kirke kapel
Sag: Kapel ved Vigerslev kirke (654) Vigerslev Sogn
Rådet har sendt dette som orientering og håber
på en tilkendegivning retur, om hvor PU står i
denne sag.
Fyens Stift har sendt sagen i høring hos
konsulenter.

PU afventer høringen.

Sendt i HØRING af FS. Vigerslev kirke ligkapel på kirkegården, valg af
istandsættelsesmetode.
Vigerslev menighedsråd - Vigerslev ligkapel forhånds tilsagn

14

GIAS genberegning i år 2016, år 2017, år
2018 og år 2019
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Vi laver spørgeskema hen over sommeren.
Til december 2016 sendes det ud til besvarelse i
Side: 3

Mødepunkt
Sag: GIAS takster og andet (312)
Forslag til turnus:
År 2016:
Granpriser og grandækning.
Fås vha spørgeskema indhentning af priser
omkring fællesindkøb af gran.
År 2017:
Erhvervelse af gravsted og fornyelse af
gravsted
År 2018:
Pleje og vedligehold + Servitut-obligatoriske
ydelser
År 2019:
Kranse, blomster, buketter og særlige ydelser
samt begravelsesudgift.
Foreslår i øvrigt efter en forespørgsel hos
rådene, at ydelserne fra 9300 – 9400 slettes, da
det er opfattelsen, de ikke bruges.

Beslutning
januar og februar 2017.

GIAS genberegning i år 2016, år 2017, år 2018
og år 2019

15

Provst ønsker at tilbyde
sogneudviklingssamtaler til sognene i
provstiet.
Sag: Lokal Kirkeudvikling Sogneudviklingssamtaler (650)

Skal have et andet navn, måske Lytterunde.

Provst ønsker at tilbyde
sogneudviklingssamtaler til sognene i provstiet.

16

Samarbejde mellem fynske provstiudvalg
Sag: Provstiudvalg ERFA mellem flere udvalg
(648)
Fra forår 2018 vil der hver 2. år være erfa-møde
for alle prostiudvalg på hele fyn.
Hvordan skal vi fortsætte med Middelfart,
Assens, Midtfyn og Faaborg?

PU vil gerne mødes med de 5 hvert 2. år.

Samarbejde mellem fynske provstiudvalg

17

Budgetramme år 2017 oplyst af kommunen udskrivningsgrundlæg kr. 3.822.707.640
Sag: Budgetsamråd 2017 (575)
Kommunen har oplyst foreløbigt
udskrivningsgrundlag.

Orientering givet.

Budgetramme år 2017 oplyst af kommunen udskrivningsgrundlæg kr. 3.822.707.640

18

UDKAST 2017 PUK Budget001
Sag: PUK Budget 2017 (645)
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Samlet ligning: kr. 2.753.237,00
Godkendt.
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Mødepunkt

Beslutning

Der skal tages stilling til et budget for PUK.
Forslag om at afsætte kr. 100.000,00 til
reformationsjubilæum.
UDKAST 2017 PUK Budget001
Forslag om kr. 100.000 til
reformationsjubilæum

19

PUK Kvartalsrapport 2016 01
Sag: PUK Kvartalsrapporter (646)

Godkendt og underskrevet.

PUK Kvartalsrapport 2016 01

20

PUK-økønomi

Godkendt.

Kassebeholdning på driftskonto pr. 31/3: kr.
114.762,00
21

Næste møde
Onsdag den 18/5-16 kl. 17.00 – obs kor til kl.
17.00
Tirsdag den 28/6-16 kl. 16.00, udflugt

22

Husk kalender, for der skal aftales datoer til 2.
halvår af 2016.
Udflugt 28/6: Norup, Søndersø og Skovby.
Onsdag den 10/8 kl. 16.30
Tirsdag den 23/8 kl. 16.30
Tirsdag den 30/8 kl. 19.00 Måske Budgetsamråd i
Østrup
Tirsdag den 27/9 kl. 16.30
Torsdag den 27/10 kl. 16.30
Tirsdag den 29/11 kl. 16.30

Eventuelt
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Orientering
23

Orientering fra Stiftsrådet v/Bente Kaysen

24

Provsten imødekommer - Anmodning om
tilladelse til betaling af faktura vedr. Ore
kirketag total kr. 335,345,00
Sag: Skovby, Ore, Guldbjerg (339) - Skovby
Sogn
Provsten imødekommer - Anmodning om
tilladelse til betaling af faktura vedr. Ore
kirketag total kr. 335,345,00

25

Næstformænd i Bogense provstiudvalg.
Sag: Provstiudvalg (354)
Næstformænd i Bogense provstiudvalg.

26

Indkaldelse til møde med fredningsnævn
FN-FYN-1-2016 - BESIGTIGELSE omdanne et stykke mark til et parklignende
område v/Veflinge Kirke
Sag: Veflinge - Ansøgning om mulighed for
Kirkeskov og for provstiets tilladelse til ikke at
genforpagte kirkegårdsjorden (411) - Veflinge
Sogn
Fredningsnævnet imødekommer ansøgningen
efter møder og høring.
Indkaldelse til møde med fredningsnævn FNFYN-1-2016 - BESIGTIGELSE - omdanne et
stykke mark til et parklignende område
v/Veflinge Kirke
Provst deltager i møde med fredningsnævn FNFYN-1-2016 - BESIGTIGELSE - omdanne et
stykke mark til et parklignende område
v/Veflinge Kirke
Fredningsnævnets afgørelse - ansøgning
imødekommes.

27

Tilbud om møde med Energitjenesten.
Energigennemgang og datalogger
Sag: Energigennemgang 2013 - 2014 (310)
Tilbud om møde med Energitjenesten.
Energigennemgang og datalogger
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Orientering

28

Lunde præstgård tagrenovering - ønske til
fremtiden
Sag: Lunde (373) - Lunde Sogn
Ønske er nu sat på listen over ventende sager
og ønsker med beløb. Stod der før dette også.
Lunde præstgård tagrenovering - ønske til
fremtiden

29

Frigivelse af midler kr. 375.491,11 og
oplysning om byggeregnskab.
Sag: Bogense (403) - Bogense Sogn
Frigivelse af midler kr. 375.491,11 og
oplysning om byggeregnskab.

30

VS: Kalkning af kirker - entrepriseaftale og
garanti
Sag: KKS - Kirkekalkningssamarbejde (350)
VS: Kalkning af kirker - entrepriseaftale og
garanti

31

Afgørelse. Bogense kirke - Toiletbygning i
kirkegårdsmur langs Kirkestræde.
Sag: Bogense kirke - opførelse af ny
toiletbygning på kirkegård, gennembrydning
af kirkegårdsmur (576) - Bogense Sogn
Afgørelse. Bogense kirke - Toiletbygning i
kirkegårdsmur langs Kirkestræde.

32

Tilbud om regnskabsførelse af Skovby Ore
Guldbjergs kirkekasse
Sag: DFR - Regnskabskontor fælles for
provstiet. (285)
Tilbud om regnskabsførelse af Skovby Ore
Guldbjergs kirkekasse

33

Afgørelse. Søndersø kirke - ny klokke og
forstærkning af bjælkelag.
Sag: Søndersø kirketårn pga. evt. ny ekstra
klokke (604) - Søndersø Sogn
Stiftet imødekommer ansøgningen.
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Orientering
Se bilag for vilkår.
Afgørelse. Søndersø kirke - ny klokke og
forstærkning af bjælkelag.

34

Imødekommelse af anmodning om tilladelse
til betaling af faktura - kr. 641.175,00
Sag: Skovby, Ore, Guldbjerg (339) - Skovby
Sogn
Imødekommelse af anmodning om tilladelse til
betaling af faktura - kr. 641.175,00

35

KM beder om udtalelse fra Fyens Stift [Sag:16/49] - Anmodning om udtalelse fra
Fyens Stift
Sag: Hårslev svar på klage fra Fyens Stift
(596) - Hårslev Sogn
KM beder om udtalelse fra Fyens Stift [Sag:16/49] - Anmodning om udtalelse fra
Fyens Stift

36

Energimærkning af folkekirkens bygninger i
2016
Sag: Energimærkning 2016 (608)
Blot orientering.
Energimærkning af folkekirkens bygninger i
2016

Underskrevet af tilstedeværende PU-medlemmer.
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Underskrifter vedr. møde d. 28-04-2016

Keld Balmer Hansen

Bente Helene Hatting Kaysen

Doris Marie Krarup Mogensen

Else Haubro Wismar

Grethe Monrad

Keld Balmer Hansen

Kjeld Bruun

Stig Lønsborg Saxbjørn
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