BOGENSE PROVSTIUDVALG

Referat fra Forårsmøde / Indledende Budgetsamråd
Onsdag den 30. marts 2022 kl. 19.00
Sted: Veflinge Forsamlingshus, Bystævnet 20, 5474 Veflinge
Aftenens program:
Vi starter med en salme. Nr. 392 – Himlene Herre
Provst Keld B. Hansen byder velkommen og melder ud om økonomien for 2023.
Provsten lavede en præsentation rundt gæster, PU, grøn omstillings arbejdsgruppe.
I alt kr. 29.472.000 fordelt til drift på kirkekasserne. Hvis et råd ønsker yderligere til driftsbevilling,
skal det beskrives og argumenteres i skrift i budgettet.
Ukraineflygtninge kommer også til Nordfyns kommune. Kirken kan lave noget med relationer i
denne sammenhæng. Måske er der mulighed for at låne en kirke ud til gudstjenester for dem.
Ved årsskiftet 2021/22 oprettede Kirkeministeriet ”Folkekirkens Grønne Omstilling” hvis opgave
det er at inspirere og opmuntre til en grøn omstilling i folkekirken. Projektleder, Jesper Rønn
Kristiansen, fra ”Folkekirkens Grønne Omstilling” fortæller om det arbejde, der forestår.
Jesper Rønn Kristiansen fortæller om den Grønne omstilling i Folkekirken.
Der er fem fokuspunkter: Jordene – Energiforbruget – Affald – Indkøb – Transport.
www.folkekirkensgrønneomstilling.dk er et sted hvor man kan finde mere information.
16. maj er der energikonference i Fredericia.
Folkekirkens varme, energi- og klimakonsulent, Poul Klenz Larsen, holder oplæg om, hvordan
menighedsrådene gennemfører varmeprojekter, og han giver eksempler på gennemførte projekter i
kirker, præstegårde og sognegårde.
Han forklarede om den meget energi der findes, og de mange bygninger og deres forskelligheder.
Der er mange forskellige hensyn som kan gøre det svært at agere i.
Kaffepause
Klimakonsulent fortsat: Indeklimaet er en stor udfordring. Skimmelsvamp – affugter til
luftfugtighed under 70%. Affugter er problematisk, hvis der er kalkmalerier i kirken.
Sluk for varmen, luk for vinduerne og køb en affugter, hvis kirken bruges meget lidt.
Man skal stadig huske at ventilere kirken – når kirken er brugt.
Borgmester, Morten Andersen, giver en vurdering af Bogense provstis klimakatalog med de 30
handlemuligheder, og han kommer ind på, hvordan dette passer sammen med Nordfyns kommunes
strategi for en grøn omstilling.
Borgmesteren startede med at tale lidt om Ukraine. Boligplaceringen bliver den største udfordring.
Energirapporten er rigtig god og nem at gå til.
Energirapporten og dens tiltag går godt hånd i hånd med det som Nordfyns kommune ønsker og vil.
Eventuelt.
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Afslutter aftenen med en salme.
786 – Nu går solen sin vej
Mødet slut ca. kl. 21.45
Husk budgetforslag 2023 skal afleveres elektronisk senest d. 15. juni.

Referent: Jan Drejer Christensen
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