Referat for: Bogense Provstiudvalg
PU møde 3. december 2015. Kl. 16.00
Mødested: Konfirmandstuen, Søndersø præstegård

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

Beslutning

1

Dagsorden godkendes.

Til punkterne 11+12 er der rundsendt bilag.
Dagsorden godkendt.

2

Orienteringssager / bemyndigelsessager

Orienteringspunkterne gennemgået.

3

Kvartalsrapport 2015 03
Sag: 2015 Kvartalsrapport 03 (594)
Rapporter indsendt: Østrup, Skeby, Bederslev,
Uggerslev, Nørre Næraa, Hjadstrup, Lunde,
Bogense og Grindløse.

Fremlagt og gennemgået.

Østrup 2015 03
Skeby 2015 03
Bederslev 2015 03
Uggerslev 2015 03
Nørre Næraa 2015 03
Hjadstrup 2015 03
Lunde 2015 03
Bogense 2015 03
Grindløse 2015 03

4

Syn 2015
Sag: Syn 2015 (520)
Der er kommet synsrapporter fra: Vefling P,
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Veflinge P skal genfremlægges igen på næste
møde.
Vigerslev: Fremlagt og godkendt - Forsynes med
Side: 1

Mødepunkt
Langesø Kapel, Vigerslev K og Vigerslev P.

Beslutning
bemærkning: Stadfæstes til udførelse når der er
budgetmæssig dækning herfor.

Veflinge P syn 2015
Langesø kapel syn 2015
Vigerslev K syn 2015
Vigerslev P syn 2015

5

Nye Gias takster fra den 1. december 2016.
Regulering på 0,5%
Sag: GIAS takster og andet (312)
GIAS er blevet reguleret med 0,5% pr. 1.
december 2015.

Godkendt.

Nye Gias takster fra den 1. december 2016.
Regulering på 0,5%

6

Ansøgning om 5%-midler kr. 75.000,00
Sag: Søndersø kirketårn (604) - Søndersø
Sogn
MR søger om forstærkninger i tårn.

PU vil have Kgl. bygningsinspkt. til at se om tårnet
også skal forstærkes i murværk, til når evt. klokke
nr. 2 kommer op.

Ansøgning om 5%-midler kr. 75.000,00

7

Vigerslev, forpagtningskontrakt november
2015
Sag: Vigerslev (375) - Vigerslev Sogn
Kontrak skal godkendes, underskrives og
returneres til menighedsrådet.

Godkendt.

Vigerslev, forpagtningskontrakt november 2015

8

Ansøgning om 5%-midler til
fratrædelsesbeløb for graver
På lukket dagsorden

9

Budget 2016 Vigerslev får kr. 35.000 til
kalkning.
Sag: KKS - Kirkekalkningssamarbejde (350)
Provstiudvalget skal tage stilling til, hvad der
skal ske med disse penge – ikke mindst af
hensyn til de råd der IKKE fik lov at få penge
til formålet.

Rådet må henlægge til anlægsopsparing efter eget
ønske.

Budget 2016 Vigerslev får kr. 35.000 til
kalkning.
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Side: 2

Mødepunkt

10

Tilbud fra Energitjenesten på kr. 97.500,00
Sag: Energimærkning 2016 (608)

Beslutning

PU skal indhente tilbud nr. 2
PU tilbyder at betale for rådene hvis de går med i
den fælles energimærkning.

Tilbud fra Energitjenesten på kr. 97.500,00

11

Ansøgning fra Skeby kr. 50.000 ønskes brugt
på havetraktor i stedet for henlæggelse til
indv. kalkning.
Sag: Skeby (306) - Skeby Sogn
Ansøgning fra Skeby kr. 50.000 ønskes brugt
på havetraktor i stedet for henlæggelse til indv.
kalkning.

Imødekommet.

Ansøgning fra Skeby kr. 50.000 ønskes brugt
på havetraktor i stedet for henlæggelse til indv.
kalkning.

12

Østrup ønsker at bruge kr. 30.000 til ny
havetraktor. Pengene skulle have været
henlagt til kalkning.
Sag: Østrup (331) - Østrup Sogn
Østrup ønsker at bruge kr. 30.000 til ny
havetraktor. Pengene skulle have været henlagt
til kalkning.

Imødekommet.

Østrup ønsker at bruge kr. 30.000 til ny
havetraktor. Pengene skulle have været henlagt
til kalkning.

13

Ansøgning - salg af præstegård og
anvendelse af provenu
Sag: Skamby Ansøgning - salg af præstegård
og anvendelse af provenu (612) - Skamby
Sogn
Rådet ønsker at sælge præsteboligen.
Provenuet ønsker de at bruge til opsparing til
kirketag.

PU er velvillig indstillet. Provst taler med Stift.

Ansøgning - salg af præstegård og anvendelse
af provenu

14

Regnskab 2014 - råds egen behandling af
protokollat
Sag: Revision for menighedsrådene 2014
(516)
3 råds behandling af egne protokollater.
Der mangler stadig fra 2 råd. Disse bliver
rykket efter dette møde.

Godkendt.

Regnskab 2014 - råds egen behandling af
protokollat
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Side: 3

Mødepunkt

15

Besøg af Vita Andreasen - kirke på landet
Sag: Budgetsamråd 2017 (575)

Beslutning

Gav god oreintering.
PU vil gerne være med i udvikling af
kirke/landsby.

Besøg af Vita Andreasen - kirke på landet

16

Kirkenetadgang fra Sekretærens
hjemmeadresse?
Sag: Provstisekretær (302)
Under MUS mellem provst og sekretær, blev
det nævnt, om det var muligt at få en
bredbåndsløsning til sekretærens hjemmeadresse.
Bredbåndsløsningen til kirkenettet giver
sekretæren nemmere adgang til at arbejde
hjemmefra.
Kirkenettet er en sikker forbindelse til ESDH,
mail og andre systemer, som der arbejdes med
på provstikontoret.

Godkendt.

Kirkenetadgang fra Sekretærens
hjemmeadresse?

17

Printeren på provstikontoret står foran
udskiftning i nær fremtid. En udgift på
mellem 5.000 - 10.000 må påregnes.
Sag: Provstikontor. Indkøb og forbrug. (606)

Godkendt.

Printeren på provstikontoret står foran
udskiftning i nær fremtid. En udgift på mellem
5.000 - 10.000 må påregnes.

18

Fyens stift har godkendt regnskabet for 2014
Sag: PUK (287)
Fyens Stift skriver:
Regnskabet godkendes, idet bemærkes, at
provstiudvalget skal tage stilling til revisors
bemærk-ning om 5 % midlernes størrelse.
PU kan oplyse til dette, at der ikke er planlagt
ligning til 5%-midlerne i hverken år 2015 eller
2016, hvorfor det forventes løst herefter. Dette
stod også som bemærkning til regnskabet.

Godkendt.

Fyens stift har godkendt regnskabet for 2014

19

PUK økonomi

Godkendt.

Kassebeholdning pr. 30/11-2015: kr.
361.911,17
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Mødepunkt

20

Næste møde

Beslutning

Møderne i maj og juni skal ændres.
Næste møde skal vi huske kalender.

Torsdag d. 7/1-16 kl.16.30
Torsdag den 14. januar kl. 19.30,
formandsmøde i Østrup
Tirsdag den 26. januar kl. 13.00 – 15.00,
gravermøde i Søndersø.
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
21

Eventuelt

Referat,03-12-2015

Side: 5

Orientering
22

Orientering fra Stiftsrådet ved Bente Kaysen

23

KLINTE KIRKE. Vejledende udtalelse vedr.
stendiger og beplantning på kirkegården mv.
Sag: Grindløse - kirkegårdene Klinte og
Grindløse ønskes beset af kirkegårdskonsulent
(583) - Grindløse Sogn
KLINTE KIRKE. Vejledende udtalelse vedr.
stendiger og beplantning på kirkegården mv.

24

Provst sender ansøgning videre til Stift med
anbefaling - Ansøgning om midlertidig
lukning af Ore kirke
Sag: Ore kirkes tag (370) - Ore Sogn
Rådet søger om at lukke kirken, medens taget
bliver renoveret.
Provsten har anbefalet dette overfor Stiftet.
Stiftet har imødekommet ansøgningen.
Provst sender ansøgning videre til Stift med
anbefaling - VS: ansøgning om midlertidig
lukning af Ore kirke
ansøgning om midlertidig lukning af Ore kirke
Svar fra Stift vedr. istandsættelse af tag.
Tilladelse til midlertidig lukning af kirken.

25

Krogsbølle tilskud fra energipuljen kr.
67.516,25 - har sendt bilag for kr. 64.235,00
Sag: Energiforbedringsfonden i Bogense
Provsti regnskab 2015 (467)
Menighedsrådet har indsendt bilag for kr.
64.235,00 og fået disse penge.
Krogsbølle tilskud fra energipuljen kr.
67.516,25 - har sendt bilag for kr. 64.235,00

26

KKS har sendt dette ud til arkitekter til
tilbudsgivning
Sag: KKS - Kirkekalkningssamarbejde (350)
Efter udbudsmaterialet var udsendt, har
Vigerslev tilmeldt sig samarbejdet.
KKS har sendt dette ud til arkitekter til
tilbudsgivning
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Orientering
Bente Kaysen tilmedler Vigerslev - Re:
Kirkekalknings samarbejdet. Vigerslev ønsker
at deltage.

27

Orientering til menighedsråd og
provstiudvalg vedrørende anmodning om
aktindsigt fra Jyllands-Posten
Sag: Orientering til menighedsråd og
provstiudvalg vedrørende anmodning om
aktindsigt fra Jyllands-Posten (611)
I forbindelse med aktindsigt har KM udleveret
oplysninger om honorar til Jyllands-Posten med
udgangspunkt i budget 2014.
Orientering til menighedsråd og provstiudvalg
vedrørende anmodning om aktindsigt fra
Jyllands-Posten

28

Norup, PU frigiver midler til betaling for
kalkning.
Sag: Norup (424) - Norup Sogn
Norup, PU frigiver midler til betaling for
kalkning.

29

Menighedsrådets størrelse. Råde spørger og
provst svarer.
Sag: Særslev (613) - Særslev Sogn
Menighedsrådets størrelse. Råde spørger og
provst svarer.

30

Stift imødekommer ansøgning om
udskiftning af hoveddør
Sag: Vigerslev kirke - Ny hoveddør (557) Vigerslev Sogn
Stift imødekommer ansøgning om udskiftning
af hoveddør

31

Stole Padesø kirke ?
Sag: Padesø kirke - nyt orgel (368) - Padesø
Sogn
Rådet ønsker at bruge restbeløb fra Orgel-sagen
til at købe stole for.
Rådet blevet mindet om, der skal indsendes
byggeregnskab, hvorefter PU tager stilling til
restbeløbet.
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Orientering

Stole Padesø kirke ?

32

Opgaveaflevering 001 - blot til orientering.
Sag: Provstisekretærs efteruddannelsen
2015/2016 (614)
Opgaveaflevering 001 - blot til orientering.

Underskrevet af tilstedeværende PU-medlemmer
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Underskrifter vedr. møde d. 03-12-2015

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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