Referat for: Bogense Provstiudvalg
PU møde 22. januar 2015. Kl. 12.00
Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø præstegård

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

Beslutning

1

Orienteringssager

Punkt 15 - 30 gennemgået.

2

Kvartalsrapport 2014 03
Sag: 2014 Kvartalsrapport 03 (472)
Der er kommet rapporter fra: Lunde, Nørre
Næraa, Bederselv, Skovby, Særslev, Hjadstrup,
Grindløse, Bogense, Nørre Højrup og Skamby.

Fremlagt og gennemgået.

Lunde 2014 03
Nørre Næraa 2014 03
Bederslev 2014 03
Skovby 2014 03
Særslev 2014 03
Hjadstup 2014 03
Grindløse 2014 03
Bogense 2014 03
Nørre Højrup 2014 03
Skamby 2014 03

3

Nørre Højrup ønsker at henlægge kr. 75.000
til synsudsatte arbejder.
Sag: Nørre Højrup (389) - Nørre Højrup Sogn
Rådet ønsker at henlægge kr. 75.000,00 for
regnskab 2014 til synsudsatte arbejder.
Pengene ønskes taget i en vurderet stor
Referat,22-01-2015

Ansøgning imødekommet.

Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

kassebeholdning (frie midler)
Dette kan stadig nås selvom år 2014 er slut. Det
kan gøres som bogføring i 2014, og så flytte
pengene i 2015.
Nørre Højrup ønsker at henlægge kr. 75.000 til
synsudsatte arbejder.

4

Fællesmøde for kontaktersoner 2015
Sag: Fællesmøder for kontaktpersoner (484)
Den sidste planlægning.

Kaffe, the og en bolle med pålæg, og en småkage.

Invitation for fællesmøde for kontaktpersoner i
januar 2015.

5

HUSK 2015
Sag: HUSK 2015 (500)
HUSK 2015 - brevet er blevet udsendt i
december 2014.
Et par datoer skal fastsættes.

Forløbig udmelding for drift budget 2016 er
uændret i forhold til de forrige år.

HUSK 2015

6

Sognepræste Suzanne Johansen søger første
haldel af 2015 om betaling af kursus på SDU
Sag: Præste efteruddannelses pulje (388)
Der ansøges om betaling for uddannelse i første
halvdel af 2015 på kr. 4.612,50.
PU har budgetteret med en pulje til præster
efteruddannelse i 2015 på kr. 10.000,00. Denne
sum er endnu uberørt.

Ansøgning imødekommet.

Sognepræste Suzanne Johansen søger første
haldel af 2015 om betaling af kursus på SDU

7

Henlæggelse 2014 kr. 50.000,00 fra drift til
anlæg.
Sag: Nørre Næraa (352) - Nørre Næraa Sogn
Rådet ønsker at henlægge fra drift til anlæg kr.
50.000,00 til synsudsatte arbejder.

Ansøgning imødekommet.

Henlæggelse 2014 kr. 50.000,00 fra drift til
anlæg.

8

Tilbud på decentral afslutning af Lokal
Kirkeudvikling i Bogense provsti - 2015
Sag: Lokal Kirkeudvikling (292)
Afslutning af Lokal Kirkeudvikling på en
decentral måde.
Maks samlet ekstra udgift på kr. 66.000,00 incl.
moms.
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Besluttet.

Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

Tilbud på decentral afslutning af Lokal
Kirkeudvikling i Bogense provsti - 2015

9

Kr. 110.000,00 ønskes taget af de frie midler
og brugt til renovering og vedligehold af
præstegården
Sag: Vigerslev (289) - Vigerslev Sogn
Kr. 110.000,00 ønskes taget af de frie midler og
brugt til renovering og vedligehold af
præstegården.

Ansøgning imødekommet.

Kr. 110.000,00 ønskes taget af de frie midler og
brugt til renovering og vedligehold af
præstegården

10

Anmodning om tilladelse til henlægning for
2014 fra frie midler på kr. 100.000,00
Sag: Søndersø (407) - Søndersø Sogn
Der ønskes henlagt kr. 100.000,00 fra de frie
midler til forskellige opsparinger.

Ansøgning imødekommet.

Anmodning om tilladelse til henlægning for
2014 fra frie midler på kr. 100.000,00

11

Brug af ligningsmidler/skattepenge.
Sag: Brug af ligningsmidler/skattepenge.
(504)
Brug af ligningsmidler/skattepenge skal drøftes
af PU.

Vi spørger revisionen til råds.

Brug af ligningsmidler/skattepenge.
Tabeller for repræsentation og
menighedsrådenes udgifter

12

PUK økonomi
Sag: PUK (287)
Kassebeholdning pr. 31/12-2014: kr.
190.261,80
Bogense Provstiudvalgs foreløbige regnskab:
Der er et samlet overskud på kr. 35.692,64
fordelt på et overskud hos DFR på kr.
44.197,40 og et underskud hos PU på kr.
8.504,76.
Den samlede ligning i provstiet for 2014 er på
kr. 37.782.214,00 kr., hvilket giver et tilladt
beløb på 5%-midler på kr. 1.889.110,70. Vi har
i 5%-midler kr. 2.007.236,01, altså kr.
118.125,31 for meget. Dette skyldes vi i år
2014 ikke har haft nogle tilskudsudbetalinger i
årets løb.
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Godkendt.

Side: 3

Mødepunkt

Beslutning

Det Fælles Regnskabskontors foreløbige
regnskab:
Kontoret oppebærer et overskud på kr.
44.197,40.
Ikke budgetterede udgifter på rengøring, varme,
vand og el er med i regnskabet.
Foreløbigt regnskab for PU og DFR

13

Næste møde

Formandsmødet flyttet til d. 9. marts 2015.

Torsdag d. 29/1-15 kl. 19.00 i Teglgården,
Bogense, kontaktpersonmøde
Torsdag d. 26/2-15 kl. 16.00
Mandag d. 9/3-15 kl. 19.00 i Østrup –
formandsmøde
Torsdag d. 19/3-15 kl. 16.00
Mandag d. 23/3-2015 kl. 18.00 – 22.00 5
provstiudvalg møde i Søndersø
21/4-15 kl. 19.00 i Østrup – forårsmøde / indl.
budgetsamråd
Onsdag d. 6/5-15 kl. 16.00
Tirsdag d. 2/6-15 kl. 16.00
Torsdag d. 11/6-15 kl. 16.00 – studietur for PU
14

Eventuelt
Formandsmøde:

Honorar til menighedsråd

Forårsmøde:

Skoletjenesten
Kalkningssamarbejdet - status

Budgetsamråd:

Fællesindkøb SKI

5-provstimøde:

19 - 22
Vi har 45 pladser
Hvert provsti skal fortælle om et emne man
brænder for

Bestyrelse for skoletjenesten i Bogense provsti:

Provst, præst og en skoleperson = 3 personer +
skoletjenestepræsten selv.
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Orientering
15

Bente Kaysen orienterer fra Stiftsrådet

16

Stiftets afgørelse. Padesø kirke - ombygning
og opstilling af nyt, brugt orgel
Sag: Padesø kirke - nyt orgel (368) - Padesø
Sogn
Stiftet har tilladt udskiftning af orglet i Padesø.
Stiftets afgørelse. Padesø kirke - ombygning og
opstilling af nyt, brugt orgel

17

Hjadstrup har konstitueret sig.
Sag: Hjadstrup (497) - Hjadstrup Sogn
Der er kommet ny formand og ny næstformand.
Konstituering december 2014
Hjadstrup menighedsråd

18

Afgørelse. Skamby kirkegård –
reparation/udskiftning af låger i
kirkegårdsportal
Sag: Skamby Kirkegårdslåger (450) - Skamby
Sogn
Stiftet har tilladt reparation/udskiftning af låger
i kirkegårdsportal.
Afgørelse. Skamby kirkegård –
reparation/udskiftning af låger i
kirkegårdsportal

19

Konsuletnrunden d. 25. november i Bogense
provsti
Sag: Konsulentrunde d. 25. november 2014 i
Bogense provsti (494)
VS: den 25. november i Bogense provsti

20

Lokal Kirkeudvikling i Bogense provsti
Sag: Lokal Kirkeudvikling (292)
Provsten har henvendt sig til Kirkefondet.
Lokal Kirkeudvikling i Bogense provsti

21

Stiftet spørger til rådets konstituering
Sag: Otterup (419) - Otterup Sogn
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Orientering

Stiftet spørger til rådets konstituering

22

SV: Dataloggere i jeres kirke.
Sag: Energigennemgang 2013 - 2014 (310)
Skriveri ud til sognene omkring "dagbogen" til
dataloggerne har resulteret i, at graveren ved
Grindløse og Klinte kirke har meldt tilbage, at
dataloggerne er modtaget, men da hun ikke
vidste hvad der skulle ske med dem, har hun
bare lagt dem i skuffen.
Det tyder på, at menighedsrådet ikke har givet
hende besked omkring dataloggerne.
SV: Dataloggere i jeres kirke.

23

Spørgsmål vedrørende vejret. Provst beder
om hjælp i Stiftet.
Sag: Grindløse (501) - Grindløse Sogn
Menighedsrådet beder om hjælp til tolkning af
juridisk dokument, og til denne sag, har
provsten bedt stiftet om hjælp.
Spørgsmål vedrørende vejret. Provst beder om
hjælp i Stiftet.

24

Provst har tilladt hævning af kr. 100.000,00
fra anlæg til drift pga manglende likviditet.
Sag: Østrup (331) - Østrup Sogn
Prost har tilladt, at der flyttes kr. 100.000,00 fra
en anlægsopsparing til drift, pga.
likviditetsproblemer.
Provst har tilladt hævning af kr. 100.000,00 fra
anlæg til drift pga manglende likviditet.

25

Arkitekt og menighedsråd kommunikerer
med hinanden.
Sag: Ore kirkes tag (370) - Ore Sogn
Råd og arkitekt skriver sammen.
Arkitekt og menighedsråd kommunikerer med
hinanden.

26

Gravermøde januar 2015 - internt referat.
Sag: Fællesmøder for graverne (308)
Der har været afholdt gravermøde.
Gravermøde januar 2015 - internt referat.
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Orientering
27

GIAS - takststigning 2014 til 2015
Sag: GIAS takster og andet (312)
Gravermødet resulterede i, at en mail blev sendt
ud til graverne omkring GIAS reguleringen og
GIAS oprydning.
GIAS - takststigning 2014 til 2015

28

Provst har tilladt hævning af kr. 100.000,00
fra anlæg til drift pga manglende likviditet.
Sag: Østrup (331) - Østrup Sogn
Provst har tilladt hævning af kr. 100.000,00 fra
anlæg til drift pga manglende likviditet.
SV: Provst har tilladt hævning af kr. 100.000,00
fra anlæg til drift pga manglende likviditet.

29

VS: Norup-Hasmark søger om økonomisk
hjælp til kalkning af kirken.
Sag: Norup (424) - Norup Sogn
Dette og næste punkt er samme sag, men
arkiveret to steder, hvorfor det er med to gange.
Det er en opfølgning på, at menighedsrådet skal
have et tilbud mere, på baggrund af
nationalmuseets rapport.
VS: Norup-Hasmark søger om økonomisk
hjælp til kalkning af kirken.

30

VS: Norup-Hasmark søger om økonomisk
hjælp til kalkning af kirken.
Sag: Norup kirke - kalkning (454) - Norup
Sogn
Læs forige punkt.
VS: Norup-Hasmark søger om økonomisk
hjælp til kalkning af kirken.

Underskrevet af de tilstedeværende PU-medlemmer.
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Underskrifter vedr. møde d. 22-01-2015

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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