Referat
Bogense Provsti – Møder

Bogense provstiudvalgsmøde 20210224 - d. 24-02-2021 kl. 17:00 til 20:00
Deltagere: Keld Balmer Hansen, Kjeld Bruun, Erik Steen Hansen, Else Haubro Wismar, Bente Helene Hatting
Kaysen, Ulrik Andersen
Afbud: Doris Marie Mogensen

Mødepunkt

Referat

1 - Dagsorden godkendes

Godkendt.

2 - Kvartalsrapporter

Fremlagt og gennemgået.

Indsendte 3. kvartalsrapporter for 2020:
Krogsbølle og Hjadstrup.
Sager:
Kvartalsrapporter 2020 - Bogense provsti - Fyens stift
(2020 - 14816)
Kvartalsrapporter 2020 - Bogense provsti - Fyens stift
(2020 - 14816)
Bilag:
VisFiler.aspx, VisFiler.aspx

3 - Søndersø præstegård - Ansøgning om kr. 74.800 Ansøgning imødekommes ikke.
til fældning af syv træer i præstegårdshaven
Rådet søger om kr. 74.800 til betaling for fældning af
7 træer i præstegårdshaven.
Sager:
Søndersø kirkekasse - Bogense provsti - Fyens stift 2020 (2020 - 2044)
Bilag:
2021.01.27 Ansøgning om midler til træfældning,
Tilbud nr. 1, Tilbud nr. 2, Tilbud nr. 3

4 - Husleje i Lunde gamle præstegård

Hvad der svarer til halvdelen af forbrug: el, vand,

varme og renovation.
Der skal tales om en fremtidig husleje hos Lunde.
Sager:
Provstikontoret i Lunde præstegård - Bogense
provsti - Fyens stift (2021 - 3482)
Bilag:
Vedrørende provstikontor i Lunde gamle præstegård

5 - Fraflytning af lokalerne i Søndersø.

Malertilbud – godkendt.

Der er tilbud fra maler på reparation af 3 vægge - ialt Provstiudvalget beholder lejemålet i Søndersø.
kr. 2.650,00 inkl. moms.
Sager:
Bogense provstis lokaler i Søndersø - provstikontoret
(2020 - 9308)
Bilag:
Maling af mødelokale og kontor

7 - Det Fælles Regnskabskontor - vedtægter

Sager:
Det Fælles Regnskabskontor - DFR 2021 (2020 17598)

Pga. inhabilitet blev Ulrik Andersen sendt uden for
under behandlingen.
Ændringer vedtaget til nye vedtægter til vedtagelse
på budgetsamråd.

Bilag:
Vedtægt for fælles regnskabsfunktion i Bogense
Provsti 2012

8 - Det Fælles Regnskabskontor - PUs forventninger Pga. inhabilitet blev Ulrik Andersen sendt uden for
under behandlingen.

Sager:
Det Fælles Regnskabskontor - DFR 2021 (2020 17598)

Der er en formulering i sidste afsnit som skal ændres,
ellers blev papiret godkendt.
Lægges frem for regnskabskontoret ved mødet med
bestyrelsen.

Bilag:
Provstiudvalgets forventninger til Det Fælles
Regnskabskontor, Provstiudvalgets forventninger til
Det fælles Regnskabskontor

9 - Veflinge præstegård - overført kr. 150.000

Godkendt.

I januar er der overført kr. 150.000.
Samlet set er der nu overført kr. 2.769.906,65.
Sager:
Veflinge præstegård renovering - Bogense provsti Fyens stift (2020 - 5721)
Veflinge præstegård renovering - Bogense provsti Fyens stift (2020 - 5721)
Bilag:
Veflinge, 2401_Veflinge_byggeregnskab til provsti,
2401_Veflinge præstebolig istandsættelse budget
efter lic_2020-05-12provstiet, Veflinge præstegård

10 - Vedtægter ført ajour februar 2021 Anlæg Energi Godkendt til fremlæggelse/vedtagelse på kommende
budgetsamrådet.
Kirkekalkning

Sager:
Samarbejds vedtægt Anlæg Energi Kirkekalkning Bogense provsti - Fyens stift - 2021 (2021 - 5452)
Bilag:
Vedtægt kalkning anlæg energi pulje Bogense provsti
UDKAST feb 2021

11 - Revisionsprotokollat for R2019 - rådenes
behandling.

Godkendt.

Nu har alle afleveret.
Sidste til behandling fra Hjadstrup.
Sager:
Revision R2019 - Kirkekasserne - Bogense provsti Fyens stift (2020 - 27063)
Revision R2019 - Kirkekasserne - Bogense provsti Fyens stift (2020 - 27063)
Bilag:
Samlebrev Bogense Provsti vedr 2019, VisFiler.aspx

12 - Budget 2021
Alle råd har nu afleveret.
Hjadstrup mangler at indlæse deres egen
godkendelse af det afleverede budget.
Sager:
Budgettal 2021 - fejl i indberetningerne - Bogense

Taget til efterretning.

provsti - Fyens stift (2020 - 36314)
Bilag:
Budget 2021 - jeres godkendelse skal indlæses i
dataarkivet.

13 - Provst skriver om tilgængelighedserklæring krav om webtilgængelighed på hjemmesider

Provsten gav orientering.

WEB-tilgængelighed - der skal udfyldes en erklæring
som skal offentliggøres på hjemmesiden. Sekretæren
er på opgaven.
Sager:
WEBtilgængelighed - Bogense provsti - Fyens stift
(2021 - 4016)
Bilag:
VS krav om webtilgængelighed på hjemmesider,
Picture (Device Independent Bitmap)

14 - Provstiskyen

Vi bruger data vi har og opretter så godt vi kan.

Der er sendt noget information omkring provstiskyen B2023 bliver første budget, hvor PU kan bruge
værktøjet.
ud til PU.
Derefter skal der tages stilling til, om man kan bruge
information indsamlet til Vardemodellen som
nogenlunde grunddata for årene 2016, 2017 og
2018.
Sager:
Fordelingsmodeller - ProvstiSkyen - Bogense provsti Fyens stift (2020 - 29715)
Bilag:
Lidt læsning at blive klog af vedr. Provstiskyen,
vejledning_menighedsraad,
vejledning_provsti_admin

15 - Nye tilbud på kirkebelysning

Provsten gav orientering.

Mandag den 22. februar er der lovet endnu et tilbud Punktet udsat til næste møde, når vi har 2 tilbud.
til provstiet.
1 tilbud er afleveret.
Der er vedlagt en mulig model for indførelse.
Sager:
Kirkebelysning - nye tilbud - Bogense provsti - Fyens
stift (2021 - 5598)

Kirkebelysning - nye tilbud - Bogense provsti - Fyens
stift (2021 - 5598)
Bilag:
VS Oplæg - udendørs belysning, Oplæg udendørs
belysning - 1. del, VS procedure ifm anvendelse af
lån fra provstiet - LED belysning

16 - Revision for Fyens stift

Provst og sekretær kan godt give svar – og kan vende
det med regnskabskontor for indput.

Fyens stift ønsker nogle spørgsmål besvaret.
Sager:
Udbud af provstirevision 2021 - udbudsgruppens
arbejdsrum (2021 - 5147)
Bilag:
brev til provstiudvalgene i Fyens stift, Bilag til høring
af af pu - udbud 2021-2-1

17 - PUK økonomi
Der er foretaget nogle disponeringer, som ønskes
godkendt:
I forbindelse med afslutning af regnskab 2020 har jeg
set lidt på de projekter der ligger i anlægspuljen.
Der er anlæg, som på den ene eller anden måde ikke
er aktuelle mere, og her har jeg ryddet op, og flyttet
restbeløbet op i den samlede anlægspulje.
Det drejer sig om følgende:
Varmeanlæg i Nørre Sandager – restbeløb kr. 217.
Søndersø udsk. af tag på vestvendt længe –
restbeløb kr. 114.243.
Bogense præstegård og Teglgårde – restbeløb kr.
100.000
Derved går disse 3 anlægsopgaver i nul hos os – og
vil på sigt falde ud af vores anlægsoversigt.
Den samlede anlægspulje til ting som PU kan finde
på, stiger med kr. 214.460 til lidt over kr. 500.000.
Sager:
Bogense PUK - Regnskab - 2021 (2021 - 5429)
Bilag:
PUK

18 - Næste møde
PU-møde torsdag 25. marts
PU-møde tirsdag 27. april

Godkendt.

PU-møde onsdag 26. maj
PU-møde torsdag 1. juli
PU-møde onsdag 4. august
PU-møde onsdag 11. august
PU-Valgmøde 17. august kl. 19.00 sted endnu ikke
bestemt.
Budgetsamråd 25. august kl. 19.00 sted endnu ikke
bestemt.

19 - Orientering til menighedsrådene

20 - Eventuelt

21 - Orientering fra provsten

22 - Orientering fra provstikontoret

Sager:
Provstikontoret i Lunde præstegård - Bogense
provsti - Fyens stift (2021 - 3482)
Bilag:
Provstikontoret på vej til Lunde præstegård.

23 - Orientering fra stiftsrådet

24 - Regulativ for brug af kapel ved Søndersø Kirke
Regulativ fremsendt til provsti til orientering.
Sager:
Søndersø sogn - kapel - regulativ - Bogense provsti Fyens stift (2021 - 3914)
Bilag:
Regulativ for brug af kapel ved Søndersø Kirke,

Regulativ for brug af kapellet

25 - Lunde kirkekasse

Sager:
Lunde kirkekasse - Bogense provsti - Fyens stift (2021
- 3929)
Lunde kirkekasse - Bogense provsti - Fyens stift (2021
- 3929)
Bilag:
Ansøgning., Lunde Sognehus 3, Bogense
provstikontor giver svar på ansøgning. Det
imødekommes, at rådet må bruge egne
anlægsmidler til ønskerne., Lunde Sognehus 3

26 - Svar fra Bogense provstikontor til SærslevEjlby-Melby, rest hækkeplanter kirkegården

Sager:
Særslev Ejlby Melby - kirkekasse - Bogense provsti Fyens stift (2020 - 33376)
Bilag:
Svar fra Bogense provstikontor til Særslev-EjlbyMelby, rest hækkeplanter kirkegården

27 - Information om ændring i forretningsudvalget,
udsendt fra KKS til rådene.

Sager:
Kirkekalkning 2019 2020 2021 2022 - Bogense provsti
- Fyens Stift (2018 - 33349)
Bilag:
Information om ændring i forretningsudvalget.

28 - Godkendelse til Veflingemenighedsråd om brug
af arv efter Helga Hougaard Rasmussen

Sager:

Veflinge kirkekasse - Bogense provsti - Fyens stift
(2021 - 5589)
Bilag:
Aktdokument, godkendelse til
Veflingemenighedsråd om brug af arv efter Helga
Hougaard Rasmussen
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Keld Balmer Hansen (Bogense Provsti)

Kjeld Bruun (Bogense Provstiudvalg)

Erik Steen Hansen (Bogense
Provstiudvalg)

Else Haubro Wismar

Bente Helene Hatting Kaysen

Ulrik Andersen (Bogense Provstiudvalg)

2021 - 2545 - Bogense Provsti – Møder 24-02-2021, 17:00

