Referat for: Bogense Provstiudvalg
PU møde 25. august 2015. Kl. 16.00
Mødested: Konfirmandstuen, Søndersø Præstegård

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

Beslutning

1

Orienteringssager

Orienteringssager gennemgået.

2

Budgetproces for 2016
Sag: Budgetsamråd 2016 (519)
Budget for 2016 skal fastlægges.
Der er kommet nye oplysninger fra kommunen.
Kjeld Bruun er kommet med et forslag til at
dække den udgift der kommer, hvis KLs model
holder.

PU holder endnu et møde, når kommunen har
besluttet hvilken beskatningsmodel de vil bruge.
Lige nu er der muligvis et beløb til
fordeling/forbrug.

Materiale til budgetproces 2016
Landskirkeskat og udligningstilskud 2016
VS: Landskirkeskat og udligningstilskud 2016
Orgel i Nærre Næraa Budget 2016
De tilrettede ark fra dagens møde - referat
kommer senere.
Kommunen sender omkring Kirkeskat 2016
Sekretær rundsender til PUmedlemmer omkring
Kirkeskat 2016
Budget 2016 - sekretæren skriver.

3

Kvartalsrapport 2015 02
Sag: 2015 Kvartalsrapport 02 (569)
Kvartalsrapporter fra følgende: Hårslev,
Padesø, Krogsbølle, Norup, Nørre Højrup,
Særslev, Bederslev og Nørre Næraa.

Fremlagt og gennemset.

Hårslev 2015 02
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Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

Padesø 2015 02
Krogsbølle 2015 02
Norup 2015 02
Nørre Højrup 2015 02
Særslev 2015 02
Bederslev 2015 02
Nørre Næraa 2015 02

4

Syn 2015
Sag: Syn 2015 (520)
Modtaget synsrapport: Nørre Næraa K.

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

Nørre Næraa K syn 2015

5

Særslev søger midler til plæneklipper og
præstegårdshave
Sag: Særslev (522) - Særslev Sogn
Punkt fra møde i maj og juni.
Rådet har købt robot-klippere og brugt penge
på præstegårdhaven.Totalt set ca. kr.
100.000,00 fra de frie midler.
Rådet skal skabe sig et overblik over behovet
nu, hvor der muligvis er blevet frigivet noget
tid og lavet noget rationalisering. Rådet vender
tilbage med opdatering og nyt behov.

Venter udspil fra råd.
Punkt går videre til næste møde.

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

Beslutning

VS: Særslevs ansøgning vedr. plæneklipper og
præstegårdshave.
SV: Særslevs ansøgning vedr. plæneklipper og
præstegårdshave.
STATUS vedr. Særslevs ansøgning vedr.
plæneklipper og præstegårdshave.

6

Rådet ønsker frigivelse af midler til tjæring
af tag, kr. 138.622,50
Sag: Bogense (403) - Bogense Sogn

Ansøgning imødekommet.

Rådet ønsker frigivelse af midler til tjæring af
tag, kr. 138.622,50

7

Anmodning fra Vigerslev om godkendelse af
anlægsprojekter
Sag: Vigerslev (289) - Vigerslev Sogn
Punkt fra møde i maj og juni.
Provst har imødekommet, at rådet tager det
billigste tilbud på renovering af præstegård.
Rådet er bedt om at skaffe et tilbud nr. 2 på
reperation af diget.
PU har sendt rådet en venlig rykker.

Venter udspil fra råd.
Punkt går videre til næste møde.

Svar på Mail 8. juni 2015
Vigerslev. Oversigt over opsparinger pr. 31/122014
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
Spørgsmål til tilbud nr. 2 på stendige
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Mødepunkt

8

Vigerslev Kirke - Ny hoveddør - råd er bedt
om at sende et finansieringforslag til PU
Sag: Vigerslev kirke - Ny hoveddør (557) Vigerslev Sogn
Ny hoveddør er sendt i høring.
Stiftet har bedt rådet om at indsende en
finansieringsplan via provstiet.
PU har sendt rådet en venlig rykker.
Der er kommet udtalelse fra konsulenter. Der
frarådes en udskiftning med en renovering
anbefales.

Beslutning

Venter udspil fra råd.
Punkt går videre til næste møde.

Vigerslev Kirke - Ny hoveddør - råd er bedt om
at sende et finansieringforslag til PU
HØRING: Vigerslev Kirke - Ny hoveddør
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.

9

Krogsbølle søger energifonden om kr.
67.516,25
Sag: Energiforbedringsfonden i Bogense
Provsti regnskab 2015 (467)
Punkt fra tidligere møde i august.
Energitjenesten anslog udgiften til at være på
kr. 50.000,00.
Rådet er bedt om at fremsende alle tilbudene til
PU.
Rådet har sendt tilbud og hævet ansøgningen til
kr. 67.516,25
Sekretær har stillet uddybende spørgsmål, da
energitjenesten overslag og tilbudene ligger
MEGET langt fra hinanden.

Venter udspil fra råd.
Punkt går videre til næste møde.

Krogsbølle søger energifonden om kr.
52.687,50
Krogsbølle stilles uddybende spørgsmål af
sekretæren
Provst stiller også uddybende spørgsmål til
Krogsbølle Menighedsråd
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Mødepunkt

Beslutning

Krogsbølle, Deres nye ansøgning med tilbud og
spørgsmål fra sekretær.

10

SkovbyOreGuldbjerg Ansøgning om midler
fra puljen til energibesparende tiltag
Sag: Energiforbedringsfonden i Bogense
Provsti regnskab 2015 (467)
Punkt fra tidligere møde i august.
Rådet søger samlet om kr. 256.475,00
Nyt gasfyr i Ore kirke og renovering af
varmeanlægget i sognehuset.
Pga. misforståelse, så er arbejdet udført.
Rådet er bedt om at indsende alle tilbud.
Rådet har fået en opfølgningsmail.
Rådet er indbudt til mødet i dag kl. 17.00.

PU prøver at lave et finansieringsforslag, hvor
besparelsen for 2016 kan bruges til drift.

SkovbyOreGuldbjerg Ansøgning om midler fra
puljen til energibesparende tiltag
SkovbyOreGuldbjerg SV: ansøgning om midler
fra puljen til energibesparende tiltag
SkovbyOreGuldbjerg Re: SV: ansøgning om
midler fra puljen til energibesparende tiltag
SkovbyOreGuldbjerg SV: ansøgning om midler
fra puljen til energibesparende tiltag
SkovbyOreGuldbjerg SV: ansøgning om midler
fra puljen til energibesparende tiltag
SkovbyOreGuldbjerg SV: ansøgning om midler
fra puljen til energibesparende tiltag
SkovbyOreGuldbjerg Godkendelse af faktura til
betaling
Skovbyoreguldbjergs ansøgning oversigt over
økonomiske muligheder
Skovby - 3 personer er inviteret til møde med
PU kl. 17.00
Spørgsmål til Skovby vedr. energiforbedringer.
SkovbyOreGuldbjerg VS: afgivne tilbud i
forbindelse med udskiftning af fyr i Ore kirke
og Skovby sognehus
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Mødepunkt

Beslutning

SkovbyOreGuldbjerg SV: Energiforbedringer.
SkovbyOreGuldbjerg Energiforbedring - Co2tislkud

11

Padesø inviterer til indvielse af det nye orgel.
Sag: Padesø kirke - nyt orgel (368) - Padesø
Sogn

5 personer kommer fra PU.

Padesø inviterer til indvielse af det nye orgel.

12

Mere kirke for pengene evt. til forårsmødet.
Sag: Minikonferencer – Projekt mere kirke for
pengene - invitation (553)

Forslag om et samlet møde i evt. februar for
Assens, Middelfart og Bogense.

Mere kirke for pengene evt. til forårsmødet.

13

PUK økonomi.
Sag: PUK (287)
Stiftet melder tilbage, at kvartalsrapport 2015
02 fra PUK ikke har givet anledning til
bemærkninger.

Godkendt.

[Sag:14/3928] - [Dok.nr.:86691/15] Bogense
PUK kvartalsrapport 2, 2015

14

Næste møde
Torsdag d. 27/8-15 kl. 19.00 - Budgetsamråd
Tirsdag d. 6/10-15 kl. 16.00
Torsdag d. 5/11-15 kl. 16.00
Torsdag d. 3/12-15 kl. 16.00
Tirsdag den 1/3-2016 kl. ? fællesmøde for 5
provstier i Assens Provsti.

15

Eventuelt

16

Hjadstrup kirkegårdsdige
Sag: Hjadstrup kirkedige (572) - Hjadstrup
Sogn

Nyt PU-møde, Torsdag den 10. september kl.
16.30.
Forårsmøde 19/4-2016 kl. 19.00, Grindløse
Sognegård

Hjadstrup Kirke. Arkitekst vejledende udtalelse
vedr stendiger på kirkegården
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Mødepunkt

Beslutning

Bemærkning fra Stift vedr. Hjadstrup Kirke.
Arkitekst vejledende udtalelse vedr stendiger på
kirkegården
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Orientering
17

Bente Kaysen orienterer fra Stiftsrådet

18

FLØS og Skovbo-Lønsystem
Sag: DFR - Regnskabskontor fælles for
provstiet. (285)
En mail er rundsendt til de kasser der ikke er
med i Det Fælles Regnskabskontor.
FLØS og Skovbo-Lønsystem

Referat underskrevet af tilstedeværende PU-medlemmer.
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Underskrifter vedr. møde d. 25-08-2015

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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