Referat
Bogense Provsti – Møder

Bogense provstiudvalgsmøde 20200331 - d. 31-03-2020 kl. 17:00 til 19:59
Deltagere: Keld Balmer Hansen, Kjeld Bruun, Erik Steen Hansen, Bente Helene Hatting Kaysen, Else Haubro
Wismar, Ulrik Andersen
Afbud: Doris Marie Mogensen
Mødet blev holdt som et SKYPE-møde kl. 17.00 den 31. marts 2020.

Mødepunkt

Referat

1 - Dagsorden godkendes.

Godkendt.
Bente havde tekniske problemer med skype, og var
derfor ikke med i hele mødet.

2 - Budgetfordelingsmodel - orientering

Sekretær havde ikke nyt at tilføje i forhold til seneste
møde.
Provst har en formulering til udmelding til rådene: Vi
har i provstiudvalget beskæftiget os indgående med
den ny budgetfordelingsmodel ("Vardemodellen"),
og vi er nået frem til ikke at gennemføre den. Dog
forbeholder vi os ret til i forhold til budget 2022 at
implementere enkelte af dens redskaber.

3 - Udmelding foreløbig ligning år 2021

Til næste møde skal der udarbejdes et forslag
til udmelding hvor råd der vurderes til øgning i
budget får dette.

Der er lavet en beregning som jeg plejer at gøre!
Taget udgangspunkt i Budget 2017, reguleret for
gravstedskapitaler – som vi plejer.
Medregnet de reguleringer vi har foretaget i budget
18, 29 og 20.
Regulerer vi ikke andet end ovenstående, så giver PU
kr. 27.669.600 til drift. Inkl. gravstedskapitaler får
kasserne samlet kr. 30.545.694 til drift.
Hvad angår regnskabsresultater, så har vi endnu ikke
resultaterne fra 2019 for alle rådene. Kun ca. en
håndfuld råd har afleveret deres regnskaber.
Sager:
Budgetprocessen 2021 - Bogense provsti - Fyens stift
(2020 - 8864)
Bilag:
Aktdokument, BP002 20 Beregning af foreløbig
udmelding 2020

4 - 4 års kirkegårdenes selvfinansiering - 15 16 17 18 Når alle regnskaber for 19 er kommet ind laves en ny
oversigt med de seneste tal.
På dagsorden som støtte til det forrige punkt Herefter indkaldes udvalgte råd til møde med PU.
udmelding.
Sager:
Bogense provstis kirkegårdes selvfinansieringsgrad 4
år bagud - 15 16 17 18 (2020 - 9265)
Bilag:
Aktdokument, BP003 21 Selvf KG

5 - Syn
Hårslev har fået tilsendt 2. rykker.
Nu har Hårslev indsendt syn på kirken for 2019.
Hvad angår præstegården, så venter man med syn til
år 2020.

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

Sager:
Syn Bogense provsti år 2019 - Fyens stift (2019 14046)
Syn Bogense provsti år 2019 - Fyens stift (2019 14046)
Bilag:
Aktdokument, Aktdokument

6 - Særslev kirkes indgangsparti - reparation.
(Kopieret fra mødet 'Bogense provstiudvalgsmøde
20200220')
Rådet har indsendt ansøgning inkl. dokumentation
og tilbud.
Tilbud 1: kr. 75.000
Tilbud 2: kr. 90.625
Sager:
Særslev kirke - rampe fra terræn til kirkedør Bogense provsti - Fyens stift (2020 - 5414)
Særslev kirke - rampe fra terræn til kirkedør Bogense provsti - Fyens stift (2020 - 5414)
Særslev kirke - rampe fra terræn til kirkedør Bogense provsti - Fyens stift (2020 - 5414)
Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, IMG_3691, ATT00025,
IMG_3692, ATT00028, IMG_3693, ATT00031,
IMG_3695, ATT00034, IMG_3696, ATT00037,
Aktdokument, rep. af indgang tilbud Tylvad,

Punkt udsættes til rådet har indsendt den af PU
ønskede skitse.
Sekretær kontakter formanden igen.

ansøgning om ny indgang jan 2020.doc med
underskrift, Tilbud_907 fra Nordfyns brolægning, Fra
Thomas Brooksby, IMG_3691, IMG_3692, IMG_3693,
IMG_3695, IMG_3696

7 - Vigerslev Sogn - Menighedsrådet Graverbygning projekt mv.
Rådet har indsendt projekt på
maskin/værkstedsbygning og
graverhus/mandskabsbygning.
Budget:
Graverhus kr. 1.312.500
Maskin/værkstedsbyg kr. 1.526.250
Egen opsparing fra R2018 øremærket graverbyg kr.
324.200

Graverhus kommer på ventende sager og ønsker.
Til juni skal PU på udflugt. Så vil man gerne til
Vigerslev for at se på diger, graverhus, maskinhus og
nyt varmeanlæg i kirken.

Sager:
Vigerslev Sogn - Graverbygning og
MaskinVærkstedsbygning - Bogense provsti - Fyens
stift (2020 - 7986)
Bilag:
Aktdokument, 2357_Vigerslev maskinbygning_201910-01, 2357_Viberslev
maskinbygning_Projektbeskrivelse, 2310_Vigerslev
graverbygning_Skønnet budget_2019-06-04,
2310_Vigerslev graverbygning,
projektbeskrivelse_2019-09-06, 2310_Vigerslev
graverbygning, projektbeskrivelse_2019-09-06,
2357_Vigerslev maskinbygning_Skønnet
budget_2019-12-13, 2357_Vigerslev kirke,
værksted_2019-12-13, Følgeskrivelse provstiudvalg
februar 2020

8 - Veflinge kirkegård - Ansøgning 5% midler
akutfældning til kr. 26.797,00

Udsættes til næste møde, hvor Doris deltager.

Sager:
Veflinge kirkegård - ansøgning om fældning af
kastanjetræer - Bogense provsti - Fyens stift (2020 1283)
Bilag:
Aktdokument, Faktura_10540

9 - Vigerslev kirke - regnskab varmeprojekt

PU godkender forslaget med en samlet udbetaling på

Vigerslev Kirke samt ønske om overførsel af
anlægsmidler.

kr. 24.252.

Rådet beder om kr. 20.689.10 til regninger der
færdiggør projektet til en samlet sum af kr.
1.542.554,14.
Hertil skal lægges 1. års gennemgangs honorar til
arkitekt på kr. 3.562,50, i alt kr. 1.546.116,64.
Projektets finansieringsbehov er godkendt til kr.
1.572.526.
Forslaget er, samlet at overføre kr. 20.689 + kr. 3.563
– i alt kr. 24.252, godkende det indsendte
byggeregnskab og lukke udbetalingssagen her i
provstiet.
Sager:
Vigerslev kirkekasse - Bogense provsti - Fyens stift 2020 (2020 - 3174)
Bilag:
Aktdokument, byggeregnskab pr. 7.2.2020, status
byggeregnskab 24.02.2020

10 - Rådet ønsker maskinhus opført i år 2020 Otterup - Kirkely og maskinhal, Punkt til
provstiudvalgsmøde den 17. marts 2020

Provsten havde en aftale med provstiets
bygningssagkyndige om at bese bygningen, men så
kom corona-situationen til Danmark.
Når det igen er normale forhold i Danmark, vil dette
Rådet har bedt om, at maskinhuset kan bliver opført blive gjort. Herefter vil punktet komme på
allerede i år 2020.
dagsordenen igen.
Sager:
Otterup MR - nye graverfaciliteter - graverhus Kirkely - Bogense provsti - Fyens Stift - (2018 - 33431)
Bilag:
Aktdokument, 2020.03.06 Til provstiudvalget

11 - Ordensregler til drøftelse/godkendelse
Provstisekretæren er blevet gjort opmærksom på,
der ikke er nedskrevet regler for brug af
provstikontorets mødelokale. Der er blevet udtrykt
ønske om, at der var nedskrevne regler.
Nu har jeg nedskrevet de regler, som jeg hele tiden
har tænkt og arbejdet ud fra, når det drejer sig om
brug af mødelokalet.
Sager:
Bogense provstis lokaler i Søndersø - provstikontoret
(2020 - 9308)

Provsten har et tillæg: Uenighed om fortolkning
indbringes for provsten.
Det kommer i høring blandt husets beboere.
På møde igen til justering/beslutning.
Ulrik ønsker stadig der skal holdes møde på kontoret
med alle - afdelingsvis.

Bilag:
Aktdokument

12 - Annonce vedr. orienteringsmøde
Fælles annonce til orienteringsmøde i provstiet.

Valgprocessen ser ud til at blive udskudt, så der
kommer nok nye datoer for hele forløbet.
Oplægget til fælles annonce er ok, og indhentning af
oplysninger kan fortsætte.

Sager:
Menighedsrådsvalg 2020 - Bogense provsti - Fyens
stift (2020 - 3734)
Bilag:
Aktdokument, 1_2 sides - Orienteringsmøde

13 - Kapeller med køl
(Kopieret fra mødet 'Bogense provstiudvalgsmøde
20200220')

Erik og Kjeld havde ikke noget endnu.
Punktet kommer med på mødet igen, når de melder
ind med relevante tilbud.

(Kopieret fra tidligere møder)
Der er kommet 2 tilbud via Kjeld Bruun.
Kjeld Bruun og Erik Steen Hansen arbejder sammen
om dette.
Sager:
Kapel med køl - Bogense provsti - Fyens stift (2019 16272)
Kapel med køl - Bogense provsti - Fyens stift (2019 16272)
Bilag:
Aktdokument, Syddansk køletekning tilbud kr.
95.000 + elektrikker, Aktdokument, Syddansk KT
kapelkøleskab 4 kister maks kr. 150.000

14 - Sikring af gravsten

Sager:
Sikring af gravsten - Bogense provsti - Fyens stift 2019 (2019 - 14024)
Bilag:
Aktdokument, Til menighedsrådene vedrørende
sikring af gravsten, Forslag til menighedsråds
skrivelse vedr. sikring af gravsten

Udkast blev godkendt

15 - Fyens Stift - Stiftsbidrag 2021 - nu med
angivelse af betalende provsti :-)

Godkendt.

For år 2021 skal vi betale kr. 145.578.
Til sammenligning betaler vi i indeværende år kr.
139.493.
Sager:
Stiftsbidrag information for 2021- Bogense provsti Fyens stift (2020 - 5639)
Bilag:
Aktdokument, Stiftsbidrag 2021 - beregning og
kalkulation, ATT17785

16 - PUK økonomi
Efter hjælp fra kolleger og samtale med bank, kan
det oplyses, at det næppe er en god ide at købe
værdipapirer.
Sager:
Bogense PUK - Regnskab - 2020 (2020 - 3155)
Bilag:
Aktdokument

17 - Næste møde

18 - Eventuelt

19 - Orientering fra provst

20 - Orientering fra provstikontor

21 - Orientering fra stiftsrådet

Det blev besluttet, at der ikke skal investeres.

22 - Søndersø kirke - indv. renovering

Sager:
Søndersø kirke - Bogense provsti - Fyens Stift - indv.
renovering - år 2019/20 (2018 - 15556)
Bilag:
Aktdokument, Afgørelse, Aktbilag, id nr 816460:
Søndersø, udtalelse, revideret projekt til nye gulve

23 - Padesø - Spørgsmål fra Padesø vedr. antal i
menighedsrådet - rådet ønsker efter
menighedsrådsvalget at være de lovbestemte 5
personer i rådet

Sager:
Padesø menighedsråd - Bogense provsti - Fyens stift
(2020 - 3134)
Bilag:
Aktdokument

24 - Skovby Ore Guldbjerg - Udtalelse ifm.
ansøgning om nedsat funktionsperiode

Sager:
Skovby Ore Guldbjerg menighedsråd - Bogense
provsti - Fyens stift (2020 - 8221)
Bilag:
Aktdokument

25 - Referat af gravermøde den 26. februar,
sogne/graverkontakter og slides fra foredraget.

Sager:
Gravermøde 26. februar 2020 - Bogense provsti Fyens Stift (2020 - 3175)

Bilag:
Aktdokument, 2020 Referat fælles Gravermøde,
Sognekontakter gravere, Bogense provsti 26. februar

26 - Forårsmødet

Sager:
Budgetsamråd 2021 - Bogense provsti - Fyens stift
(2020 - 5300)
Bilag:
Aktdokument, Ny revideret indbydelse Forårsmøde
og Indledende Budgetsamråd marts 2020 2. version
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