BOGENSE PROVSTIUDVALG

Referat af Budgetsamråd, 29. august kl. 19.00
Det foregik i Skamby Multihus, Torupvej 59, 5485 Skamby.

1. Velkomst ved Provst Keld B. Hansen
Provsten bød velkommen kl. 19.02.
Kirkegårde og deres udviklingsplaner bliver et emne på mødet til april næste år.
Reformationen fejres ved en fælles foredragsrække i vores provsti – den fælles folder blev
fremhævet af Provsten.
Vi sang nr. 8 Om alle mine lemmer.
2. Fristiftsordning – der gives orientering om Fyens Stift som fristift, samt om hvilke
muligheder det giver for sognene!
Kirkeministeriet har lavet 8 forsøg, som man kan tilslutte sig som menighedsråd. Men Fyens
Stift er et fristift.
De 8 forsøg har provsten lavet materiale om, som rådene kan få med hjem. Der er
forskellige ansøgningsfrister til hvert forsøg, så man skal være opmærksom på disse
ansøgningsfrister.
Provsten gennemgik forsøgene punkt for punkt.
Ved nogle af forsøgene er der en 30% regel som betyder, at hvis 30% af rådene vil have det,
så kan PU ikke sige nej til at få overført opgaver fra menighedsråd til provsti.
Fristiftsordningen: Der er stadig mange ting der er uafklaret, men på et tidspunkt vil det
være muligt at søge om at blive et frisogn.
3. Skoletjenestens vedtægt er ført ajour i forhold til samarbejdet med Assens provsti.
Vedtægten blev vedtaget og godkendt. Underskrevet af Provst Keld Balmer Hansen.
Mette Landtved Holm er valgt som lægt medlem og Johannes Nissen er valgt som
præstemedlem fra Bogense provsti.
4. Personalekonsulent / personalerådgiver.
PU trækker afstemningen om en samarbejdsaftale tilbage efter at man har lyttet til
menighedsråd der har udvist stor skepsis.
PU ønsker stadig at sætte en pulje af til formålet, som så skal bruges efter behov, en
konsulent der hyres ind fra gang til gang efter behov.
Tanken er derfor, at når et råd har personaleproblemer, så kontaktes provsten, som
igangsætter en konsulent, for en pulje i PUK.
B2018 – kr. 100.000, forsøgsordning: 41 for, 0 imod, 1 blank.
Forsøgsordningen vedtaget!
Kaffepause: kl. 20.04 – 20.34
5. Kommende projekter i provstiet og orientering om provstiets økonomi
PUK B2018 blev præsenteret.
Samlet for hele provstiudvalgskassen: total omsætning på kr. 9.544.000,00.
Provsten brugte anledningen til at reklamere for energipuljen, og han fortalte om en
forestående af Energitjenesten i provstiets kirker.
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Ventende sager og ønsker blev gennemgået: Det igangværende, det der bliver bevilget i
2018 og det, der stadig venter.
Gældsbyrden blev gennemgået. Lige nu har vi en gæld på kr. 5.700.000 og efter vores
beregninger er vi gældfrie senest i år 2026.
Besparelser på renteudgifter og regnskabskontor blev gennemgået.
6. Udmelding til rådene samt budget for PUK (provstiudvalgskassen) for 2018
Den totale kirkelige ligning for provstiet blev gennemgået. Til fordeling kr. 39.944.225,
hvoraf der er fordelt: kr. 39.694.437.
7. Eventuelt
Forskelligt blev drøftet.
Der blev afsluttet med salme nr. 6, Dig være, mildeste Gud Fader.
Ved døren blev udleveret kuverter til alle med udmeldingerne.

Mødet var slut kl. 21.25
Referent: Jan Drejer Christensen, Søndersø den 31. august 2017
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