BOGENSE PROVSTIUDVALG

Referat af fælles formandsmøde 14. januar 2016 kl. 19.30.
Mødet startede kl. 19.29
Provst Keld B. Hansen bød velkommen, og vi indledte med fællessang: ”Vær velkommen Herrens
år”
1. Orientering om forårsmødet / det indledende budgetsamråd den 19. april v. provst Keld B.
Hansen
Arbejdsglæde – PU vil gerne bidrage til arbejdsglæde i menighedsrådene. Der er andre ting end det
økonomiske der giver arbejdsglæde. F.eks. kirkekoret og samtaler om retningen for hvor kirken
bevæger sig hen.
Vedrørende Forårsmøde / Indledende budgetsamråd den 19. april. Alle fra hvert råd er velkommen
til dette møde. Hovedtemaet for dette møde vil blive ”Kirken på landet”. Vita Andreassen, der er
kirken på landet præst, vil stå for denne del af mødet.
I den forbindelse blev der orienteret om, at Vita Andreassen på vegne af Assens, Middelfart og
Bogense provstier har søgt Folkekirkens udviklingsfond om midler til et et-årigt forsøg med titlen
”Kirke og Landsby – udvikling gennem samskabelse” Præsterne bliver orienteret om dette på
præstemødet i februar. Hvis vi får – der er søgt midler til projektet, får to sogne / pastorater tilbud
om at deltage i det.
HUSK 2016 blev omdelt. Vær opmærksom på, at Menighedsrådsforeningen foreslår
orienteringsmødeaften forud for menighedsrådsvalget lagt den 13. september som. Fælles
valgannonce på provstiplan tilbydes.
Regnskabskontoret tilbyder at aflevere regnskabsmateriale for interesserede kasser.
Rådene skal huske at indlæse den sidste godkendelse i dataarkivet for regnskab 2014.
Brug HUSKE-brevet til at planlægge møderne så deadlines kan overholdes.
2. Ulrik Christiansen, der er kirkegårdsleder i Kerteminde, holdt et oplæg om sine erfaringer
med graveres samarbejde omkring fælles indkøb.
UC har været kirkegårdsleder i 8 år. Kerteminde provsti er et meget lille provsti. Granindkøb var
det første, han fik øje på. I Kerteminde sogn var indkøbsprisen væsentlig lavere end i nogle af de
små nabosogne. Samarbejdet handler om økonomi, men det indeholder også andre værdi, som er
vigtige og gode at gå efter, f.eks.: samarbejde, fælleskabsfølelse, kvalitet og synergieffekt.
I begyndelsen blev forslaget om fælles indkøb modtaget med forbehold: Skal ”storebror”
bestemme? Tillid bygges op over tid, så man får erfaring for, at ingen udnytter de andre.
Det fælles indkøb blive udvidet til fælles indkøb af værktøj/maskiner.
Store maskiner som man kan deles om, er også en mulighed.
UC er formand for udvalget, men det er graverne i fælleskab, der træffer beslutningerne.
Deres granaftale betyder, at de sparer kr. 50.000 om året. Der leveres 2 steder i provstiet, og man
hjælpes med at levere det rundt til hinanden.
Der er en indkøbsaftale med et stort engrosfirma i Jylland, Garta og lign.
I Kerteminde har de en vedtægt/samarbejdsaftale. Det hele sælges til Kerteminde kirkegård, som så
fakturerer videre til den kirkegård, der skal bruge en kost, plante eller hvad det nu er.
En kirkegård kan være en ensom arbejdsplads, hvor man ikke er vant til samarbejde, men dette
samarbejde giver graveren kolleger.
For at det kan lykkes, skal der være en tovholder, som brænder for det. Der er ikke tilført ekstra
timer til Kerteminde kirkegård ved dette samarbejde.
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Det kan godt være, at det koster en krone spare to kroner, men så er der stadig sparet en krone!
Dette har ført til noget samarbejde gravere og kirkegårde imellem, f.eks. hjælp ved ferie o. lign.
Fælleskabet af gravere tager på ture til planteskoler osv. sammen.
Den sidste gren på dette samarbejde er, at en mekaniker er ansat i Kerteminde til at servicere
maskiner rundt på kirkegårdene. 3 mdr. om året skal hans timer ligge til dette arbejde. Han vejleder
graverne om, hvorvidt de skal skifte maskinen eller reparere.
UC blev spurgt ud om forskellige muligheder. UC var meget klar på, at dette samarbejde skal
komme som ønske fra det enkelte sogn.
Vedtægter og strategiplan følger dette referat.
En evt. samarbejdsaftale i Bogense provsti vil sikkert se anderledes ud, end det gør i Kerteminde.
Deres hjemmeside er www.graverforum.dk.
Et evt. samarbejde i Bogense Provsti skal vokse langsomt frem over tid, og det bliver luftet for
graverne på gravermødet om 2 uger.
Det er en god ide, hvis der kan komme noget fællesskab ind blandt graverne. Eventuelt også hjælpe
hinanden omkring ferieafløsning o. lign.
3. Kalkningssamarbejdet v. formand for samarbejdet, Bente Kaysen
Bente Kaysen gav en opdatering på samarbejdet.
Birch og Svenning blev valgt som arkitekt på opgaven. Alle 8 deltagende kirker var med til at
vælge.
Foldager (Vigerslev), Engelstad (Veflinge) og Kaysen (Søndersø) er styregruppe på
kalkningssamarbejdet.
Der er kommet spørgsmål ud på jeres mails, og dem beder BK om, at I svarer på hurtigst muligt, så
arbejdet kan komme videre.
4. Kommende energimærkning af præstegårde v. KBH
Hvert 7 år skal dette foretages.
PU vil betale for dette, og bede Energitjenesten foretage dette.
PU har stor tillid til Energitjenesten, så det forventes, at dette bliver gjort meget grundigt.
5. Eventuelt / Ordet er frit
Kirke-skolearbejde / skoletjenesten – hvordan fungerer det? Der er en præst (50%) og en lærer (5
timer om ugen) ansat. De udgør vores skoletjeneste. De har lige lavet undervisningsmateriale om
vores kalkmalerier i provstiet. Et eksemplar ønskes til hvert menighedsråd. Evt. på forårsmødet.
Kl. 21.56 sluttede mødet med fællessang ”Dagen går med raske fjed”
jdc – 19/1-2016

Langebyende 2
5471 Søndersø

Telefon 40 31 15 31
E-mail: bogense.provsti@km.dk

