
Referat for: Middelfart Provstiudvalg

PU møde 4. april 2018. Kl. 14:00
Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

2 MR Redegørelse for sagsforløb vedr.
tagreparation i kirketårnet
Sag: Nørre Aaby kirke (444) - Nørre Aaby
Sogn

MR Redegørelse for sagsforløb med alle bilag

PU anmoder om, at der udarbejdes en
projektbeskrivelse med fotodokumentation  over
udførte arbejder med henblik på at få arbejdet
godkendet af stiftsøvrigheden.

3 Budget fra OBM pris for arkæologisk
udgravning
Sag: Middelfart kirke kirkeplads (633) -
Middelfart Sogn
PU forhåndsgodkender den ekstra udgift til
udgravning på Middelfart kirkeplads på kr.
134.850,94,- da den ligger indenfor det
forhåndsbevilgede beløb til projektet. Punktet
godkendes endeligt på næste PU møde.
Fra eventuelt på PU møde 13.3.2018

Budget fra OBM pris for arkæologisk
udgravning

PU godkender den ekstra udgift til udgravning på
Middelfart kirkeplads på kr. 134.850,94,- da den
ligger indenfor det
forhåndsbevilgede beløb til projektet.

4 Ansøgning om tilladelse til Køb af nabo
ejendom v. Kirkegården
Sag: Nørre Aaby nyt maskinhus til
kirkegårdens maskiner (670) - Nørre Aaby
Sogn

Ansøgning om tilladelse til Køb af nabo
ejendom
Ansøgning om køb af Kirkevej 45 (matr. 36b)

PU afslår at købe Kirkevej 45. PU fastholder at der
kan bygges til kapelbygningen, og iht. konsulent
Susanne Wagners udtalelse af 26.9.2015. PU
anbefaler at undersøge muligheden for at erhverve
det lejede jord. PU tager gerne et møde med det
samlede menighedsråd.

5 Tanderup regnskabsfører kommentarer til
regnskabssyn 2017 regnskab
Sag: PU kassen (387)

Tanderup regnskabsfører kommentarer til
regnskabssyn 2017 regnskab

Taget til efterretning.
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Mødepunkt Beslutning

Fakturaer vedrørende regnskabssyn fra PWC

6 Balslev vedr. fejl i rammebeløb for
honorarer i menighedsråd.
Sag: Honorarer til menighedsrådsmedlemmer
godkendt af PU (727)
Brenderup-Indslev har konstateret fejl i antal
MR medlemmer på oversigten

Balslev vedr. fejl i rammebeløb for honorarer i
menighedsråd.

Taget til efterretning

7 Ligningsoversigt 2017-18 endelige og
foreløbig 2019 mm
Sag: Budget 2019 foreløbige incl. indledende
budgetsamråd (764)

Ligningsoversigt 2017-18 endelige og foreløbig
2019

Taget til efterretning
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Orientering

8 Asperup og Roerslev kirkegårde optælling af
gravsteder til provsten vedr. syn
Sag: Asperup-Roerslev kirkegård (422) -
Asperup Sogn

Asperup og Roerslev kirkegårde optælling af
gravsteder til provsten vedr. syn

Taget til efterretning

9 Stiftsbidrag 2019 - meddelelse til alle
provstier på Fyn
Sag: Stiftsbidrag (431)

Stiftsbidrag 2019 - meddelelse til alle provstier
på Fyn

Taget til efterretning

10 Ekstraopkrævning fra Asperup-Roerslev
ved overtagelse af lønregistrering
Sag: Fælles regnskabsfører start 2016 -
samarbejde i Middelfart provsti (417)

Ekstraopkrævning fra Asperup-Roerslev ved
overtagelse af lønregistrering

Taget til efterretning

11 Eventuelt Ny psykiatripræst i Middelfart. Provst ønsker
bevilling til div.  udgifter dækket af PU Kassen op
til kr. 10.000,-. Godkendes af PU
Ansøgning om tilskud til fejring af den første
kvindelige præst i Danmark. Kr. 1.200,- bevilges af
PU af PU Kassen.

Fjelsted nye graverhus har en budgetoverskridelse
som kan finansieres af egne frie midler. MR
fremsender formel ansøgning.

Afbud fra Finn Poulsen
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Underskrifter vedr. møde d. 04-04-2018

Finn Poulsen Gerda Enevoldsen

Gunnar Ravn Lorentsen Jes Rønn Hansen

Niels Just Petersen Peter Brink

Peter Lind Svend Aage Jensen
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