
Referat for: Middelfart Provstiudvalg

PU møde 13. marts 2018. Kl. 14:00
Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Afbud fra Jes Rønn Hansen

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

2 Ansøgning om midler til
undervisningsprojekt i samarbejde med
Skole-Kirke og Clay
Sag: Ansøgning om midler til
undervisningsprojekt i samarbejde med Skole-
Kirke og Clay (771)

Ansøgning om midler til undervisningsprojekt i
samarbejde med Skole-Kirke og Clay
Provst Peter Lind søger provstiudvalget om op
til 30.000 kr. til projektet, som primært vil være
rettet mod 3.-4. klassetrin.

PU støtter projektet inkl. transport for de enkelte
sogne ind til Clay med op til kr. 50.000,-.

3 Provsten søger tilsagn om økonomi til
deltagelse i Kirke-skole samarbejde hvis det
vedtages på budgetsamråd
Sag: Ansøgning om midler til evt. Kirke-skole
samarbejde deltagelse (778)

Provsten søger tilsagn om økonomi til
deltagelse i Kirke-skole samarbejde hvis det
vedtages på budgetsamråd

PU er sindet at bevilge økonomi til det ansøgte hvis
det endelige budgetsamråd 2018 godkender det.

4 Ansøgning om tilskud til dækning af
underskud.
Sag: Ansøgning om tilskud til dækning af
underskud v. temadag Martin A. Hansen og
Besættelsen. (770)

Ansøgning om tilskud til dækning af
underskud.
Ansøgning om tilskud på op til 3.500 kr. til
dækning af evt. underskud ved afholdelse af
temadagen Martin A. Hansen og Besættelsen
den 27. oktober 2018 fra 10.00 til 16.30 i
Middelfart sognegård, med 3 foredragsholdere.

PU kan desværre ikke bevilge noget til den ansøgte
temadag, da det ikke er et kirkeligt arrangement.

5 Nørre Aaby søger om 5% midler PU godkender det ansøgte. PU mangler lønsedler
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Sag: Nørre Aaby personale (776) - Nørre Aaby
Sogn

Nørre Aaby søger om 5% midler
Nørre Aaby søger om 5% midler til dækning af
kirketjeners sygdom oktober 2017 til februar
2018. Ialt kr. 45.270,-  kr

og  refusionsopgørelser som dokumentation for det
ansøgte før udbetalingen kan ske.

6 Asperup-Roerslev ansøgning om
godkendelse af MR honorarer for 2018 og
frem
Sag: Asperup-Roerslev alt vedr. økonomi 2018
(759) - Asperup Sogn

Asperup-Roerslev ansøgning om godkendelse
af MR honorarer for 2018 og frem

PU kan godkende de ansøgte honorarer.

7 Diverse lister over gravstedskapitaler m.m.
Sag: Budget 2019 foreløbige incl. indledende
budgetsamråd (764)

Diverse lister over gravstedskapitaler m.m.

Dagsorden til indledende budgetsamråd d. 13.
3. 2018

Begge punkter er taget til efterretning.

8 Hjælp ønskes til problemløsning vedr.
kondens / fugt i Husby Kirkes kor
Sag: Fugt i Husby Kirke - koret (775) - Husby
Sogn

Hjælp ønskes til problemløsning vedr. kondens
/ fugt i Husby Kirkes kor

PU anbefaler MR at have tålmodighed, og gøre
hvad der blev aftalt på provstesynet i 2017.

9 MR forklaring på ønske om hurtig
renovering af Orgel
Sag: Tanderup problemer med Orgel (731) -
Tanderup Sogn

MR forklaring på ønske om hurtig renovering
af Orgel

PU formand kommentar til info fra MR vedr.
Tanderup orglet

PU afventer svar fra stiftet.
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10 Provsten bemærkninger til samarbejde om
kordegn
Sag: Samarbejde om kordegn i Gl. Ejby
kommunes MR (774)

Provsten bemærkninger til samarbejde om
kordegn
Provsten bemærkninger til fremsendt materiale
vedr. ”Vedtægt for samarbejde om fælles
kordegn” samt ”Bilag 1 til vedtægt om
samarbejde om fælles kordegn” vedr.
samarbejde mellem menighedsrådene i Gl.
Ejby, Balslev, Ejby, Gelsted, Tanderup,
Brenderup – Indslev og Fjelsted – Harndrup,
vedr. fælles kordegn.

PU tager sagen til efterretning.

11 Nyhedsbrev med spørgeskema til PU om
KAS og GIAS
Sag: GIAS (383)

Nyhedsbrev med spørgeskema til PU om KAS
og GIAS

Taget til efterretning

12 Ny frist for deltagelse i forsøg om
kontaktperson og organisering af MR
arbejde 2018
Sag: Ny frist for deltagelse i forsøg om
kontaktperson og organisering af MR arbejde
2018 (772)

Ny frist for deltagelse i forsøg om
kontaktperson og organisering af MR arbejde
2018
Forsøgene med at organisere menighedsrådet
på en ny måde og gå sammen om en
kontaktperson bliver gentaget i 2018. Fristen
for at søge om at deltage i forsøgene er 15.
august 2018.  - Forsøgene med at oprette fælles
puljer i provstiet og mulighederne for at give
samarbejder en selvstændig økonomi bliver
også gentaget i 2018 med frist 15. februar 2018.

Taget til efterretning.

13 Notat fra Roerslev 1.3. 2018 ekstra
provstesyn
Sag: Asperup-Roerslev MR ønsker maskinhus
til kirkegården i Roerslev (768) - Roerslev
Sogn

Notat fra Roerslev 1.3. 2018 ekstra provstesyn

PU bakker op om Peter Linds notat.

14 Asperup Kirke, revideret forslag af PU kan godkende den økonomiske ramme på ialt
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01.03.2018
Sag: Asperup Kirke (437) - Asperup Sogn

Asperup Kirke, revideret forslag af 01.03.2018
Forslag samt følgeskrivelse til Fyens Stift.

kr. 3.406.138,-  som blev specificeret på PU møde
6.2.2018.

15 Anmodning om prisstigning 10% på
kirkegårdens priser
Sag: Nørre Aaby kirkegård (555) - Nørre Aaby
Sogn

Anmodning om prisstigning 10% på
kirkegårdens priser
På sidste menighedsrådsmøde drøftede vi
priserne på vedligehold af gravsteder,
granpyntning mv. Vi kunne konstatere, at det er
mere end 10 år siden, at priserne sidst er blevet
reguleret. Vi anmoder derfor om
provstiudvalgets godkendelse af en prisstigning
på 10%, så vores priser er mere
sammenlignelige med de priser der betales i
andre sogne.

Sekretær svar til MR vedr. Anmodning om
prisstigning

PU kan ikke godkende ekstraordinære
prisstigninger og henholder sig til at der årligt er
prisstigninger i GIAS systemet.

16 PUK regnskab 2017
Sag: PU kassen (387)

PUK regnskab 2017

Middelfart Provstiudvalg, CVR-nr. 21266841,
Regnskab 2017, Afleveret d. 13-03-2018 16:17.
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17 Visitats Balslev-Ejby 4. marts 2018 kl. 10.15
Sag: Ejby menighedsråd (392) - Ejby Sogn

Visitats Balslev-Ejby 4. marts 2018 kl. 10.15

Taget til efterretning.

18 rapport fra kalkningstjenesten 2017 vedr.
utilfredsstillende kalkning indvendig
Sag: Tanderup indvendig kalkning (498) -
Tanderup Sogn

rapport fra kalkningstjenesten 2017 vedr.
utilfredsstillende kalkning indvendig

Stiftet anmoder om udtalelse fra PU vedr.
Tanderup Kirke - Indv. kalkning

MR ønsker møde om det juridiske i sag om
Tanderup Kirke - Indv. kalkning

Kalkningsrapport fortsat samt tilbud på prøve
kalkninger.

Provsten e-post til stiftet vedr.Tanderup Kirke -
Indv. kalkning

Taget til efterretning.

19 Røjleskov Kapel, høringssvar fra kgl.
bygningsinspektør og Nationalmuseet
Sag: Renovering af kapelbygning ved
Røjleskov kirke (762) - Røjleskov Sogn

Røjleskov Kapel, høringssvar fra kgl.
bygningsinspektør og Nationalmuseet

Taget til efterretning.

20 Arbejde i kirketårnet- ej godkendt af MR
eller andre kirkelige instanser
Sag: Nørre Aaby kirke (444) - Nørre Aaby
Sogn

Arbejde i kirketårnet- ej godkendt af MR eller
andre kirkelige instanser

PU afventer nærmere og tager sagen op på næste
PU møde.

21 Eventuelt PU forhåndsgodkender den ekstra udgift til
udgravning på Middelfart kirkeplads på kr.
134.850,94,- da den ligger indenfor det
forhåndsbevigelede beløb til projektet. Punktet
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godkendes endeligt på næste PU møde
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Underskrifter vedr. møde d. 13-03-2018

Finn Poulsen Gerda Enevoldsen

Gunnar Ravn Lorentsen Jes Rønn Hansen

Niels Just Petersen Peter Brink

Peter Lind Svend Aage Jensen
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