
Referat for: Middelfart Provstiudvalg

PU møde 6. februar 2018. Kl. 15:30
Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2 Info om Kommuneplan 2017 vedtaget vedr.
Kauslunde
Sag: Diverse skrivelser fra Fyens Stift (464)

[Sag:09/1434] - [Dok.nr.:5981/18]
Kommuneplan 2017 vedtaget vedr. Kauslunde
Vedr. erhvervsområde nær Kauslunde kirke

PU har ingen bemærkninger til forslaget.

3 Stiftet giver tilladelse til reparationsmaling
af inventar
Sag: Strib kirke (749) - Strib Sogn

[Sag:17/7152] - [Dok.nr.:2387/18] Tilladelse til
reparationsmaling af inventar
Stiftet godkender reparationsmaling af inventar
i Strib kirke, bare de anførte retningslinjer
overholdes.

Bilag til afgørelse sendt i fredags, Strib Kirke,
tilladelse til reparationsmaling af inventar

Taget til efterretning.

4 Ansøgning om tilladelse til køb af ejendom
til maskinhus
Sag: Asperup-Roerslev MR ønsker
maskiinhus til kirkegården i Roerslev (768) -
Roerslev Sogn

Ansøgning om tilladelse til køb af ejendom til
maskinhus
MR ønsker tilladelse til at købe
naboejendommen til Roerslev kirke, hvor man
hidtil har lejet et rum til maskiner til kr.
19.200,- pr. år. Prisen på hele ejendommen alle
bygninger og lidt jord inkl. er kr. 1.050.000,-.
MR håber at kunne forhandle prisen lidt
længere ned. Jordtilliggendet er på 0,5413 ha
som er udlagt med græs.

Provsten og PU formanden laver et ekstraordinært
provstesyn på kapellet d. 1.3.2018 kl. 8.30  for evt.
at inddrage kapellet til maskinhus.

5 Ansøgning til Provstiet om 5% midler til PU kan bevilge kr. 27.875,- af 5% midlerne til
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kørsel af konfirmander 2017
Sag: Fjelsted-Harndrup menighedsråd (388) -
Fjelsted Sogn

Ansøgning til Provstiet om 5% midler til kørsel
af konfirmander 2017
Der søges om kr. 27.875,-.

konfirmandkørsel 2017. Iøvrigt bemærker PU at
der ikke er noget der hedder åben kasse.

6 Asperup Kirke, revideret budget til indv,
renovering - ansøgning om ekstra midler
Sag: Asperup Kirke (437) - Asperup Sogn

Asperup Kirke, revideret budget til forslag D
ansøgning om ekstra midler
Som det fremgår af budgettet, mangler vi
376.586,04 kroner for at færdiggøre
istandsættelsen af Asperup kirke. Jeg vil
hermed på menighedsrådets vegne søge
provstiudvalget om at bevillige det resterende
beløb.   Det skal nævnes, at vi har søgt
kirkeistandsættelsespuljen om støtte til
restaureringen af det historiske inventar.

Augustinus-fond tilsagn på kr. 500.000,- kr. til
historisk inventar renovering Asperup kirke

PU kan bevilge det ansøgte beløb op til kr.
376.586,04 til fuld finansiering af fremsendt
projekt D, på budget 2019. Evt. tilskud fra
istandsættelsesfonden modregnes bevilling fra PU.

7 Forslag til honorarer iflg aftale på PU møde
9.1.2018
Sag: Honorarer til menighedsrådsmedlemmer
godkendt af PU (727)

Forslag til honorarer iflg aftale på PU møde
9.1.2018

Forslaget er godkendt med bemærkninger.

8 Nørre Aaby ansøgning om 5% midler til
konfirmandkørsel til Føns
Sag: Nørre Aaby Kirke og menighedsråd (486)
- Nørre Aaby Sogn

Nørre Aaby ansøgning om 5% midler til
konfirmandkørsel til Føns
Nørre Aaby MR søger om kr. 8.500,- til
dækning af kørsel af konfirmander til Føns,
hvor Vita underviser dem.

PU bevilger kr. 8.500,- af 5% midlerne til dækning
af konfirmandkørsel.

9 Tilbud på rensning af orgel revideret samt
økonomiske oversigt fra stiftet over
indeståender
Sag: Tanderup problemer med Orgel (731) -
Tanderup Sogn

PU godkender at man accepter Andersen og Bruhns
tilbud på kr. 281.911,25, dog bør konsulentens
anbefaling af varmelegemer i stedet for ozonlamper
følges. PU trækker sin bevilling af forbrug af
indestående i stiftet tilbage og de kr. 281.911,25
bevilges af 5% midlerne i stedet for. Arbejdet må
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Tilbud på rensning af orgel revideret.
Fra Andersen og Bruhn orgelbyggeri

Stifts indestående til oplysning ved Orgelsag i
Tanderup

ikke igangsættes inden den indvendige kalkning er
afsluttet.
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Orientering

10 2018 - Udlånt medarbejder for
regnskabsudførelse / overførsel af ligning.
Sag: Fælles regnskabsfører 2016 - samarbejde
i Middelfart provsti (417)

2018 - Udlånt medarbejder for
regnskabsudførelse / overførsel af ligning.

Taget til efterretning.

11 Datoer for Provstesyn 2018 + synsprotokol
Ejby
Sag: Provstesyn 2018 (765)

Datoer for Provstesyn 2018

Ejby graverhus ekstra provstesyns udskrift
17.1.2018

Taget til efterretning.

12 Nørre Aaby Kirkegård skitse over opdeling
af gravsteder på ny fællesgrav.
Sag: Nørre Aaby kirkegård (555) - Nørre Aaby
Sogn

Nørre Aaby Kirkegård skitse over opdeling af
gravsteder på ny fællesgrav.

PU godkender det fremsendte forslag.

13 Opgørelse af udgifter til varme i Asperup
Præstegård 2012-2017
Sag: Asperup præstegård (738) - Asperup
Sogn

Varmeopgørelse Asperup Præstegård 2012-
2017

Taget til efterretning.

14 HØRING: elradiatorer i koret i Føns Kirke,
Fyens Stift
Sag: Føns-Ørslev-Udby- Husby kirker (732) -
Føns Sogn

HØRING: elradiatorer i koret i Føns Kirke,
Fyens Stift

Taget til efterretning.

15 GPS teknik vedr. gps udstyr til kirkernes
havetraktorer mm.
Sag: Provstiet diverse (393)

Taget til efterretning.
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GPS teknik vedr. gps udstyr til kirkernes
havetraktorer mm.

Kirkepartner nyt - Spar på varmen og få flere
penge til kirkeliv

16 Info om workshop 6.2.18 vedr. Digitale
kirkegårdskort og ortografiske luftbilleder
Sag: Diverse vedr. kirkegårde - alment (659)

Info om workshop 6.2.18 vedr. Digitale
kirkegårdskort og ortografiske luftbilleder

Taget til efterretning.

17 Ny AUB-ordning - Information om
Praktikplads-AUB
Sag: Drift af PU kontor 2018 (760)

Ny AUB-ordning - Information om
Praktikplads-AUB
[Ref.nr.=71df4dad0f9940d89a30afb95848531d
]

PU undersøger nærmere hvad det betyder for MR.

18 Eventuelt Erfa møde for 5 MR holdes den 6.6.2018 i Vester
Aaby præstegård.

Gerda forlod mødet efter punkt 7.
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Underskrifter vedr. møde d. 06-02-2018

Finn Poulsen Gerda Enevoldsen

Gunnar Ravn Lorentsen Jes Rønn Hansen

Niels Just Petersen Peter Brink

Peter Lind Svend Aage Jensen
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