Referat for: Bogense Provstiudvalg
PU møde 6. oktober 2015. Kl. 16.00
Mødested: Konfirmandstuen, Søndersø præstegård

Til stede til møde: Keld Balmer Hansen, Stig Saxbjørn, Else Wismar, Grethe Monrad og Bente Kaysen.
Som sekretær Jan Drejer Christensen. Doris Mogensen kom lidt senere.
Fraværende: Kjeld Bruun.
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2

Orienteringssager

Orienteringspunkterne gennemgået.

3

Krogsbølle menighedsråd inviteres
Sag: Budgetsamråd 2016 - Spørgsmål og
klager fra råd (580)
PU har været til møde med og hos Krogsbølle
mandag den 5. oktober 2015 kl. 17.00.

Rådet gjorde opmærksom på mangler efter deres
opfattelse i referatet fra budgetsamrådet.
Ellers var der en god dialog mellem råd og PU.

Krogsbølle menighedsråd inviteres

4

Kvartalsrapport 2015 02
Sag: 2015 Kvartalsrapport 02 (569)
Følgende har sendt: Søndersø, Skamby, Lunde,
Skovby-Ore-Guldbjerg og Hjadstrup.

Fremlagt og gennemset.

Søndersø 2015 02
Skamby 2015 02
Lunde 2015 02
Skovby Ore Guldbjerg 2015 02
Hjadstrup 2015 02

5

Syn 2015
Sag: Syn 2015 (520)
Følgende synsrapporter er kommet: Nørre
Højrup K.

Fremlagt og godkendt.
Forsynes med bemærkning: Stadfæstes til udførelse
når der er budgetmæssig dækning herfor.

Nørre Højrup K syn 2015
Referat,06-10-2015
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Mødepunkt

6

Mere kirke for pengene - Provstiudvalget
skal drøfte hvad vi skal gøre.
Sag: Minikonferencer – Projekt mere kirke for
pengene - invitation (553)
Både Assens og Middelfart provstier har
meddelt, at de ikke ønsker at deltage i en
minikonference om ”Mere kirke for pengene”
Så må vi afgøre os for, om vi ønsker sådan en
konference kun for Bogense provsti.
Lad os drøfte dette på Provstiudvalgsmøde.

Beslutning

Projektet strander for denne gang.
På kommende formandsmøde og kommende
gravermøde vil vi tale om og skubbe på at skabe
samarbejde kirkegårdene imellem.

Mere kirke for pengene - Provstiudvalget skal
drøfte hvad vi skal gøre.

7

Råd søger om lån i 5%-midlerne på kr.
175.000,00
Sag: Padesø kirke - nyt orgel (368) - Padesø
Sogn
Råd søger om lån på kr. 175.000,00.

Ansøgning imødekommes.

Råd søger om lån i 5%-midlerne på kr.
175.000,00

8

Særslev søger midler til plæneklipper og
præstegårdshave
Sag: Særslev (522) - Særslev Sogn
Punkt stammer fra mødet i maj. Se tidligere
referater.
Formand og provstisekretær har talt sammen.
PU venter opsamling/udspil fra råd.

Provst har talt med formand for MR.
Denne sag løser de selv hen over nogle år.

VS: Særslevs ansøgning vedr. plæneklipper og
præstegårdshave.
SV: Særslevs ansøgning vedr. plæneklipper og
præstegårdshave.
STATUS vedr. Særslevs ansøgning vedr.
plæneklipper og præstegårdshave.
Tak for sidst - rådet holdet provstiet ajour med
hvor de er i deres arbejdsproces.
Særslev ansøger om hjælp til renovering af
præstegårdshave samt køb af plæneklipper.
Spørgsmål til Særslev ansøger om hjælp til
renovering af præstegårdshave samt køb af
plæneklipper.
Referat,06-10-2015
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Mødepunkt

Beslutning

Traktor og præstegårdshave - suppl.
oplysninger fra menighedsrådet
Særslevs driftsbesparelser.

9

Lokalfinansieret stilling i Otterup procedure
Sag: Otterup, Astrid Kirk Paludan (551) Otterup Sogn
PU anbefaler en lokalfinansiering af udvidelse
af præstestillingen fra 50% til 75%.
Begrundelse for stillingens udvidelse skal bl.a.
findes i det nye tiltag med børnekonfirmander.

PU godkender og anbefaler med virkning pr. 1.
januar 2016.

VS: Lokalfinansieret stilling i Otterup procedure

10

Vigerslev beder om godkendelse af
anlægsprojekter - Stendige
Sag: Vigerslev (289) - Vigerslev Sogn
Punkt stammer fra mødet i maj. Se tidligere
referater.
Råde har fået tilladelse til at gå i gang med
præstegården.
Stendiget er stadig uafklaret.
Rådet skriver til PU:
Mht. til Kirkediget er der vedlagt to tilbud dels
fra Green anlæg beløbende sig til kr. 212.100,-,
dels fra E. Stein Frandsen beløbende sig til kr.
59.480,50, begge priser excl. Moms..
Menighedsrådet vil gerne antage E. Stein
Frandsen tilbud. Det skal endvidere nævnes at
samme firma har udført en tilfredstillende
reparation af kirkediget andetsteds i forbindelse
med en forsikringssag.
Finansiering via prohiberede midler.

Provst har talt med kirkeværgen for at sikre
tilbudene er sammenlignelige.
PU imødekommer at MR skal tage tilbudet fra
Frandsen på kr. 74.350,63 inkl. moms.
De har en opsparing på kr. 145.000,00 pr.
budgetproces 2016.

Anmodning fra rådet om godkendelse af
anlægsprojekter
Spørgsmål til rådet omkring ansøgningen vedr.
igangsætning af anlægsprojekter.
Provstisekretæren kvitterer for besvarelse fra
rådet - Spørgsmål til rådet omkring
ansøgningen vedr. igangsætning af
anlægsprojekter.
Oversigt over tilbud på rep. af præstegård
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Mødepunkt

Beslutning

Svar på Mail 8. juni 2015
Vigerslev. Oversigt over opsparinger pr. 31/122014
Spørgsmål til tilbud nr. 2 på stendige
Tilbud fra Green Vigerslev Kirke, stengærder
tilbud
Tilbud fra Stein Vigerslev Sogns Kirkegård Kæmpestensmur 2

11

Vigerslev kirke - ny hoveddør
Sag: Vigerslev kirke - Ny hoveddør (557) Vigerslev Sogn
Punktet stammer fra mødet 11. august. Se
tidligere referater.
Høring konkluderer at døren bør restaureres i
stedet.
Stiftet beder rådet om at sende en
finansieringsplan via provstiet.
Rådet skriver til PU:
Mht. Kirkedøren er der kommet svar fra Fyens
Stift, herunder kgl. Bygningsinspektør og
Nationalmuseet i forbindelse med høringsfase.
Høringssvar vedhæftet. Menighedsrådet er
uenige i den kgl. bygningsinspektørs vurdering
af døren og dens stand og ønsker at iværksætte
en udskiftning af døren i henhold til vedhæftede
tilbud og projektbeskrivelse.
Finansiering via prohibede midler samt
restbeløb fra sognet frie midler ca. kr. 10.000.

Provst har fået argumenter fra formand.
PU indstiller til de må få en ny dør.

HØRING: Vigerslev Kirke - Ny hoveddør
Vigerslev Kirke - Ny hoveddør - råd er bedt om
at sende et finansieringforslag til PU
Spørgsmål til finansieringsplan på ny dør via
provstiet.
Stift sender med bemærkning: Ny Hoveddør til
Vigerslev Kirke. Konsulentudtalelse til
overvejelse.
Og et PS fra stift: Ny Hoveddør til Vigerslev
Kirke. Konsulentudtalelse til overvejelse.
Tilbud på ny hoveddør
Referat,06-10-2015
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Mødepunkt

Beslutning

Skitse på ny hoveddør
Nationalmuseets udtalelse
Bilag_1791075_v1_Vigerslev, udskiftning af
indgangsdør, til St. u. anb. ...
Byggeinsp. udtalelse
Bilag_1774030_v1_150625 BYGINSP
udtalelse, Vigerslev Kirke - forslag til...

12

Tillæg til godkendelse
Sag: Otterup - tillæg til
kirkegårdsvedtægterne. (442) - Otterup Sogn
MR ønsker tillæg godkendt.

Godkendt.

Tillæg til godkendelse

13

Østrup Kirkes kapel
Sag: Østrup Kirkes kapel (590) - Østrup Sogn
MR søger om lån på kr. 68.600,00

PU beder om et tilbud nr. 2.

Østrup Kirkes kapel

14

Vita Andreasen kan komme den 3. december
til PU-møde
Sag: Budgetsamråd 2017 (575)

PU siger jatak.

Vita Andersen kan komme den 3. december til
PU-møde

15

Revisionserklæring for PUK 2014
Sag: PUK (287)
Vi har fået et protokollat med
"revisionspåtegning uden forbehold".
Skal godkendes og underskrives.

Godkendt, dateret og underskrevet.

Revisionserklæring for PUK 2014

16

PUK budget 2016 med stempel: Endelig
budget afleveret d. 16-09-2015 09:31
Sag: PUK (287)
Budget er udarbejdet ifølge beslutning på PUmøde den 10. september 2015.
Budget skal endeligt godkendes.

PUK budget 2016 med stempel: Endelig budget
afleveret d. 16-09-2015 09:31
Referat,06-10-2015
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Mødepunkt

Beslutning

afleveret d. 16-09-2015 09:31

17

PUK økonomi
Sag: PUK (287)
Kassebeholdning pr. 30/9-2015: kr. 262.685,00
PUK har et regnskabsoverskud på kr.
626.395,00
Ud af dette skal tages DFRs overskud på kr.
26.174,00
Så har PU nogle puljer, der endnu ikke er brugt
på kr. 574.781,00
Det efterlader PUK med et resultat/overskud
efter 3. kvartal på kr. 25.400,00

Godkendt, dateret og underskrevet.

Kvartalsrapporter for 2015 03 - PUK og DFR

18

Forretningsorden

Sidste punkter skal være i hænde torsdag i ugen før
PU-møde, hvorefter dagsordenen lukkes.

Af hensyn til PU-medlemmernes mulighed for
at forberede sig ordentligt, foreslår sekretæren,
at dagsorden lukkes 1 uge før mødet.
19

Næste møde
Torsdag d. 5/11-15 kl. 16.00
Torsdag d. 3/12-15 kl. 16.00
Torsdag d. 7/1-16 kl.16.30
Torsdag d. 11/2-16 kl. 16.30
Tirsdag den 1/3-2016 kl.? fællesmøde for 5
provstier i Assens Provsti.
Torsdag d. 17/3-16 kl. 16.30
Tirsdag den 19/4-2016 kl. 19.00, Forårsmøde i
Grindløse sognegård.
Torsdag den 28/4-16 kl. 16.30
Torsdag den 26/5-16 kl. 16.30
Tirsdag den 7/6-16 kl. 16.30 - udflugt

20

Formandsmøde torsdag den 14. januar kl. 19.30 i
Østrup.
Gravermøde tirsdag den 26. januar kl. 13.00 i
Søndersø.

Eventuelt
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Orientering
21

Bente Kaysen orienterer fra stiftsrådet

22

Provsti imødekommer anmodning om
frigivelse af henlagte midler til renovering af
fredede gravminder kr. 51.018,31
Sag: Otterup (371) - Otterup Sogn
Provsti imødekommer anmodning om frigivelse
af henlagte midler til renovering af fredede
gravminder kr. 51.018,31

23

Afgørelse. Bogense kirkegård – ny
toiletbygning og gennembrydning af
kirkegårdsmur
Sag: Bogense kirke - opførelse af ny
toiletbygning på kirkegård, gennembrydning
af kirkegårdsmur (576) - Bogense Sogn
Stiftet principgodneder men før arbejdet
igangsættes skal Stiftet endligt godkende.
Dette gøres først efter en aftale mellem
kommune og menighedsråd er indgået og
godkendt af provstiudvalget.
Stiftet oplyser at der også skal udarbejdes et
projekt og nationalmuseet skal være med til
udgravningen.
Afgørelse. Bogense kirkegård – ny
toiletbygning og gennembrydning af
kirkegårdsmur

24

VS: Vedr. opsparings konto
Sag: Skovby, Ore, Guldbjerg (339) - Skovby
Sogn
Rådet har delt sine anlægskonti op i flere, samt
betalt nogle anlægsudgifter, som
provstiudvalget tidligere har godkendt.
VS: Vedr. opsparings konto
Sekretær svarer og tillader på vegne af PU.

25

Samlet protokolbemærkninger for revision
2014
Sag: Revision for menighedsrådene 2014
(516)
Hermed et samlet overblik over
bemærkningerne til kasserne revision for 2014.
Samlet protokolbemærkninger for revision
2014
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Orientering

26

Hårslev beder om udsættelse, og sekretær
svarer - SV: Udsættelse
Sag: Budgetsamråd 2016 - Spørgsmål og
klager fra råd (580)
Hårslev beder om udsættelse, og sekretær
svarer - SV: Udsættelse

27

Notat fra konsulentbesøg Guldbjerg kirke fugt på nordsiden. 08.09.15 + att.
honoraropgørelse fra VEK-kons. til betaling
Sag: Guldbjerg kirke - fugtproblem på
nordsiden (566) - Guldbjerg Sogn
Notat fra konsulentbesøg Guldbjerg kirke - fugt
på nordsiden. 08.09.15 + att. honoraropgørelse
fra VEK-kons. til betaling

28

(fortsat) HØRING: Bogense kirke - opførelse
af toiletbygning på Bogense kirkegård.
Sag: Bogense kirke - opførelse af ny
toiletbygning på kirkegård, gennembrydning
af kirkegårdsmur (576) - Bogense Sogn
(fortsat) HØRING: Bogense kirke - opførelse af
toiletbygning på Bogense kirkegård.

29

VEFLINGE KIRKE. Hermed fremsendes
vejledende udtalelse vedr. etablering af
kirkeskov.
Sag: Veflinge - Ansøgning om mulighed for
Kirkeskov og for provstiets tilladelse til ikke at
genforpagte kirkegårdsjorden (411) - Veflinge
Sogn
VEFLINGE KIRKE. Hermed fremsendes
vejledende udtalelse vedr. etablering af
kirkeskov.

Referat er underskrevet af tilstedeværende PU-medlemmer.
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Underskrifter vedr. møde d. 06-10-2015

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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