BOGENSE PROVSTIUDVALG

Referat af Forårsmøde / Indledende Budgetsamråd
den 19. april 2017 kl. 19.00 i Grindløse Sognegård.
Grindløse Sognegård, Krogen 2, Grindløse, 5400 Bogense.
Dagsorden / referat:


Provst Keld. B. Hansen byder velkommen. Starter med en salme, nr. 726, Gak ud min sjæl.
Provsten bød især nye medlemmer velkommen til forårsmødet. Provstiudvalget og sekretær
blev præsenteret. Regnskabskontoret blev præsenteret.
Provsten omtalte, at det var nu hvervningen startede til næste menighedsrådsvalg om ca. 3,5
år. Det sker ved – i samtaler med folk - at fremhæve de kvaliteter der ligger i menighedsrådsarbejdet.



Provst Keld B. Hansen melder ud om økonomien for 2018.
Provsten opfordrede til i økonomiske sager at være på-holden og udvise god sund fornuft og
tænke på fællesskabet.
Der gives i udgangspunktet det samme som sidste år, og der er justeret for gravstedskapitaler, stiftsrenter og overskud i kasserne. Honorarpuljen er blevet opjusteret med 10 %.
Der er blevet udmeldt elektronisk og via DAP og på mail. Det udleveres på papir ved
udgangen når mødet slutter.
Provsten opfordrede til, at man i menighedsrådene tager en målsætningsdebat samt udfylder
budgettets side 1 med ”målsætning”, ”særlige indsatsområder” og ”supplerende
forklaringer”. Provsten gennemgik provstiudvalgets målsætninger, og som en optakt til det
næste punkt på dagsordenen understregede han provstiudvalgets ønske om at stille hjælp til
rådighed mht. personale- og anlægsopgaver.



En personalekonsulent og en anlægskonsulent fortæller som deres opgaver i Kerteminde
provsti. (Det fordrer en samarbejdsaftale at ansætte en personalekonsulent. Samarbejdsaftalen skal vedtages med to tredjedeles flertal på budgetsamrådet).
Personalekonsulenten, Leo Falden, præsenterede sig selv. Han er kun ansat af 8 sogne i
Kerteminde provsti. Han tager sig af ferieplanlægning, vikardækning, MU-Samtaler,
organistplanlægning og ”sager”.
Sager kan være sygdom og samarbejdsproblemer. Evt. også hvis der skal ansættes et nyt
personale; så planlægges hele forløbet fra jobannoncen til ansættelse.
Han har 10 timer om ugen og ansvaret for 26 personer.
Leo Falden refererer kun til én formand. Der er tæt samarbejde med kontaktpersonerne. Leo
mærker at både ansatte og råd er meget glade for hans stilling. Han afhjælper kriser ved at
tage fat i ”sagen” i den meget spæde start, evt. blot ved at der har været rygter om en krise.
Leo Falden kan være på arbejde mellem kl. 8 og 16, dvs. mens kirkens ansatte er på arbejde.
En kontaktperson fra rådet kan i mange tilfælde først stå til rådighed efter kl. 16.
Personalekonsulenten tegner ikke menighedsrådet. Personalekonsulenten tager sig af det
praktiske, men rådet bestemmer selv.
Det er relativt komplekst at være arbejdsgiver, og derfor oplever Leo Falden, at der er et
udbredt behov for en personalekonsulent.
Anlægskonsulenten – Søren Thor præsenterede sig selv.
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Udgangspunktet er, at man måske ikke altid skal bruge den håndværker, som man plejer at
bruge. Søren Thor hjælper rådene med at finde hoved og hale på anlægsopgaver, både store
og små opgaver. Han handler meget på baggrund af rådenes eget ønske. Søren Thor hjælper
rådene med at indhente tilbud. I Kerteminde provsti tages der altid 2 tilbud hjem, når der
skal laves arbejde for minimum kr. 25.000. Herved spares mange penge.
De er i Kerteminde provsti begyndt at overveje det hensigtsmæssige i, at den lokale
håndværker også er rådets byggesagkyndige.
Næsten alle råd gør brug af anlægskonsulenten. Sådan var det ikke, da ordningen startede
for cirka 8 år siden, men sådan har tingene udviklet sig.
Kirkerenoveringer og fredninger hører ikke under Søren Thors arbejdsområde.


Kaffepause.



Efter kaffepausen blev der taget en temperatur på forsamlingen, om der var interesse for at
provstiudvalget arbejder videre med planer for en personalekonsulent og en anlægskonsulent.
Der er 76 tilmeldt til aftenen, og afstemningen viser:
Personalekonsulent: 52 stemte ja – svarer til 68 %
Anlægskonsulent: 53 stemte ja. – svarer til 70 %
Provstiudvalget vil derfor arbejde videre med de to ordninger til drøftelse i menighedsrådene
og til eventuel vedtagelse ved budgetsamrådet i august 2017.



Dåb / medlemskab af folkekirken.
For øjeblikket diskuteres dåben i folkekirken. Det sker også hos os, dvs. på præstemøder og
på det senestes provstikonvent i marts i år.
På ni år er dåbsprocenten i Bogense provsti faldet fra 89 % til 80 %.
Præster fra Gentofte provsti har givet et oplæg til præsterne i vores provsti. Gentofte provsti
har lavet en dåbsfolder. Med den som udgangspunkt, vil Bogense provsti sandsynligvis lave
en folder, der ligner. En sådan folder skal kun sendes til nybagte forældre hvor mindst den
ene er medlem af folkekirken.



Reformationsaktiviteter og et Luthersk indspark v/Johannes Nissen
Johannes Nissen gav en orientering om, hvad der i vores provsti skal ske af fælles
reformationsaktiviteter.
Der er lavet en plan over aktiviteter fra august til november.
Der bliver nu lavet en folder, hvor alle aktiviteterne bliver præsenteret
Johannes fortalte om, hvad det vil sige at være reformatorisk.



Eventuelt
Der blev spurgt til om PU anbefaler en bestemt opvarmningsform i kirkerne; Olie, Gas, El.
Det gør provstiet ikke, da kirkerne er forskellige, og det kalder på forskellige løsninger. Men
fossile brændstoffer er på vej ud, så derfor bør eksempelvis oliefyr udfases.
Af kommende møder er der valg til provstiudvalget den 15. august – indbydelse kommer
senere.
Der er Budgetsamråd den 29. august – indbydelse kommer senere.



Afslutter med en salme nr. 769, Sig månen langsomt hæver.
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Mødet slut kl. 21.18
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