BOGENSE PROVSTIUDVALG

Budgetsamråd for 2017 i Østrup Forsamlingshus,
onsdag den 31. august kl. 19.00
Mødet startede kl. 19.02.
1. Velkomst ved Provst Keld B. Hansen – starter med en salme nr. 6. Dig være mildeste Gud Fader.
Provstiudvalget og sekretær blev præsenteret.
Vi skal i aften høre om bygninger. Derfor har vi også inviteret vores kirkeværger med. Thomas
Brooksby og Nina Billund er inviteret til at holde foredrag.
2. Nina Billund fra Fyens Stift og provstiets byggesagkyndige Thomas Brooksby fortæller om
byggesager og vedligeholdelse af bygninger
Thomas er tømrer og byggetekniker og ejer af eget byggefirma. Håndværkere og MR skal samarbejde
om vedligeholdelse af vores bygninger. Vedligeholdelse, rettidig omhu – lav tjeklister evt. lave en
serviceaftale med håndværkerne at de skal lave vedligeholdelse med jævne intervaller.
Tingene skal laves håndværksmæssigt korrekt. Håndværkerne skal rydde op efter sig. F.eks. tage
affald med ned fra kirkeloft og lign. Materialer skal svare til det de udskifter og bygger sammen med.
Stil krav til håndværkerne. Spørg endelig Thomas Brooksby via Keld eller Nina, hvis man har tvivl om
arbejdet, der skal udføres.
Det fordyrer tingene, hvis man venter. Vand og varme er en dårlig cocktail, så få skaden udbedret
med det samme, man ser den er der.
Ofte ser man revner i kirkebuer osv. Det skal skrives i protokol for observation. Der er i 80 % af alle
kirker meget beskidt og rodet på kirkeloftet. Få det renset op og ryddet op.
Flagermus er fredet. Man kan lukke hullerne, når de er ude. Ekskrementerne skal ryddes op.
Flagermus kan have væggelus. En højfrekvent sender kan købes hos Mortalin. Den holder
flagermusene væk i Padesø.
Revnede hvælvinger, revnede tagsten og utætte skotrender skal stoppes hurtigst muligt. Skal laves
ude fra. Indvendige reparationer dur ikke.
Understrygning skal laves med den rigtige mørtel. Kalkmørtel er den rigtige, og den er lys.
Cementmørtel er mørk og suger væske, så den dur ikke.
Manglende fuger i vægge giver også vandskade.
Tagrumsventilation er rigtig godt at få lavet, med net så duer og flagermus ikke kommer på besøg.
Borebiller i træ kan skadedyrsfirmaer lave.
Trapperum, gelænder og gulve i kirker skal være i orden.
Elinstallationer skal være i orden.
Det udvendige terræn har ofte hældning ind mod bygningen; fyld jord på, så hældningen går væk fra
bygningen og overfladevandet løber væk fra bygningen. Tagbrønde skal renses, så de ikke løber over.
Kloak skal spules og renholdes for at den ikke løber over.
Træer og buske skal IKKE hænge ind over bygninger. De skal beskæres. Bygningerne tørrer ikke.
Vedligehold af vinduer og træværk skal gøres rettidigt. Hellere et år for tidligt end et år for sent.
Energioptimering – læs rapporterne grundigt igennem, for der kan være penge at spare. F.eks. ved
skift af termostat, isolering af varmerør osv.
Vedligeholdelse er billigere end renovering og reparation.
Udluftning er vigtigt. Der skal passes på om sommeren, at der ikke kommer en masse fugtig luft ind.
Sommer udluftning skal foregå tidligt morgen eller sent aften.
Lav en vedligeholdelses rutine / tjekliste over hvad der skal gøres jævnligt hvert år.
Et tag er ikke HELT tæt, og det giver normalt nok ventilation.
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Nina Billund supplerer Thomas – MR har det daglige ansvar for bygningsmassens vedligeholdelse. I
har selv kompetence på nogle områder. Ring gerne og spørg Nina om hjælp.
En tommelfingerregel for tilladelse:
 Diget og bygninger inden for = Stiftet,
 Indretning af kirkegården = PU,
 Uden for diget = PU.
Søg råd og vejledning.
Kirkebygningen er en del af kulturarven. Så pas på og søg hjælp. Få den rigtige håndværker. Der er
konsulentordning for hele folkekirken. Klokker, kirkegårde, orgler, kongelig bygningsinspektør osv.
Der er konsulentrunder 3-4 gange om året. Her kan man gratis komme med ved opstart af et projekt.
Det skal passes ind i ruten, så man kan nå 6-7 kirker på en runde.
Der kan antages en rådgiver, arkitekt eller ingeniør; det kan være en rigtig god hjælp. Stil krav, og få
dermed opgaven beskrevet. Det er det, rådgiverne kan. Også så priserne man får hjem er
sammenlignelige. Provstiudvalget skal stå for økonomien, så det er en god ide at spørge PU om, hvad
man må. Altid skriftlige aftaler.
Projektet skal sendes til stiftet via PU, og PU siger god for finansieringen.
Kirkeistandsættelsespuljen hos KM kan søges senest 1. marts. Arbejdet må ikke sættes i gang før man
får tilsagn.
Større arbejder skal ledes af en kirkekyndig arkitekt.
Alm. vedligeholdelse forstås sådan, at man anvender de samme materialer og ikke ændrer ved
konstruktionen.
Inventar i kirken skal nationalmuseet ind over.
Større indvendige istandsættelser kræver besigtigelsesrapport af nationalmuseet. Den er gratis og
giver anvisning på, hvordan man skal gå frem og hvilke materialer, der skal bruges.
Varmeanlæg – klimaet i kirken skal sikres, så inventaret ikke tager skade.
Projektsøgning – de eksisterende forhold skal beskrives, og det skal fortælles, hvorfor der skal laves
noget, hvilken metode man ønsker at bruge og hvad det skal ende med.
Hvis der skal graves mere end 30 cm i overfladen, skal stiftet kontaktes, for måske skal
Nationalmuseet ind over med arkæologisk bistand.
Man er altid velkommen til at kontakte Stiftet / Nina.
3. Kommende projekter i provstiet og orientering om provstiets økonomi
Energipuljen – Der gennemgås hvad energipuljen har været brugt til igennem tiden. Oprettet i 2015.
Projekter i provstiet inddelt i 3 grupper: Igangværende, Bevilgede og Ventende sager.
Gældbyrden blev oplyst, og der er plan om at nedbringe gælden til kr. 0.
Renter og afdrag blev synliggjort.
4. Udmelding til rådene samt budget for PUK (provstiudvalgskassen) for 2017
PUK budget for 2017 blev fremlagt.
Fordelingen til alle kirkekasser og PUK:
38.797.000 får vi i kirkeskat i 2017.
PU fordeler kr. 40.728.000.
Vi trækker på vores mellemregningskonto hos kommunen, så den kommer ned på kr. 698.000.
Hver kirkekasse blev gennemgået i overskrifter.
Kommentarer fra salen var, at der mangler oversigt i forhold til regnskabstal. Man ønsker at have
tallene nogle dage før, så man kan lave en debat. Til næste år kan PUK budget måske indeholde PUK
budget året før.
Hvert menighedsråd fik en kuvert med udmelding og PUK-budget.
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5. Eventuelt / Fri debat
Johannes Nissen fra Nr. Nærå bad ordet: Provstireformationsjubilæumsfejringsudvalget har sendt
noget ud til postkasserne. Et tilbud om et fælles provsti rundturs-projekt. Gå hjem, og svar på posten
til Johannes, evt. med egne planer som kan passe ind i projektet.
Slutter med en salme, nr. 11 – Nu takker alle Gud.
Mødet sluttede ca. kl. 21.26
Referent:
Jan Drejer Christensen, Søndersø den 2. september 2016.
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