
Referat for: Middelfart Provstiudvalg

PU møde 9. januar 2018. Kl. 16:00
Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

2 Ansøgning om godkendelse af Renovering af
kapelbygning ved Røjleskov kirke samt
økonomi hertil
Sag: Renovering af kapelbygning ved
Røjleskov kirke (762) - Røjleskov Sogn

Ansøgning om godkendelse af Renovering af
kapelbygning ved Røjleskov kirke samt
økonomi hertil

PU kan godkende det ansøgte projekt af 29.12.2017
til en maks. pris på kr. 535.607,-, under
forudsætning af godkendelse fra Fyens Stift.

3 Ansøgning om Renovering af og økonomi
vedr. Vejlby præstegård
Sag: Renovering af Vejlby præstegård 2018
(761) - Vejlby Sogn

Ansøgning om Renovering af og økonomi vedr.
Vejlby præstegård

PU kan godkende det ansøgte projekt af 30.12.2017
med et maksimum beløb på kr. 1.244.266,-, som
bruges af bevilgede anlægsmidler 2018. PU kan
under forudsætning af en tilbagebetalingstid på
under 10 år, bevilge op til maks. kr. 426.658,-  af
energirenoveringspuljen 2017.

4 Ansøgning fra provsten om dækning af
kursusudgifter op til kr. 3.000,-
Sag: Provsten diverse embede 2017 incl.
formandsmøder (717)

Ansøgning fra provsten om dækning af
kursusudgifter op til kr. 3.000,-

PU kan bevilge de ansøgte beløb op til kr. 3.000,-.

5 FØUH Brev med afgørelse fra
Landsskatteretten
[Ref.nr.=8772068e31eb48afa3b98578ff24f971
]
Sag: Føns-Ørslev-Udby-Husby Menighedsråd
momssag (389) - Føns Sogn

FØUH Brev med afgørelse fra
Landsskatteretten
[Ref.nr.=8772068e31eb48afa3b98578ff24f971]

PU tager landsskatterettens afgørelse til
efterretning.

Referat,09-01-2018 Side: 1



Mødepunkt Beslutning

Føns-Ørslev-Udby-Husby momssag faktura fra
revisor bedes betalt af MR

FØUH MR vedr. Opgørelse af honorar - Sag
ved Landsskatteretten - Middelfart Provsti

FØUH om at de betaler faktura vedr. revisor
bistand

MR vedr. økonomi vedr. momssag

6 MR ønsker at betale hele beløbet i 2017 = ej
trækkes i ligning 2019
Sag: Nørre Aaby Kirke og menighedsråd (486)
- Nørre Aaby Sogn

MR ønsker at betale hele beløbet i 2017 = ej
trækkes i 2019

MR ønsker bank nummer til overførsel af
ligningsmidler samt MR møde referat

PU sekretær svar til MR vedr. referat ordinært
møde Nørre Aaby

Sekretær svar til MR vedr. ønske om
tilbagebetaling af midler

PU godkender det d. 13.12.2017 til PU kassen
indbetalte beløb på kr. 200.000,- fra Nørre Aaby
menighedsråd. PU vil dermed ikke trække Nørre
Aaby kr. 100.000,- kr på drifts ligning 2019.

7 Vedr. møder mellem PU, MR og revision
Sag: PU kassen (387)

Spørgsmål til revisor om møder mellem MR og
revision

Stifternes udbudsgruppe Vejledning til
menighedsrådene om brug af provstirevisorerne

Stifternes udbudsgruppe: Vejledning til
provstiudvalgene om brug af provstirevisorerne
31.5.2017

PU har beluttet at der i alle kirkekasser skal
afholdes et regnskabsssyn af PWC inden
godkendelse af regnskab og senest 1.4.2018.
Eventuelle udgifter hertil, afholdes af PU kassen i
2018.

8 Honorar beregnings forslag Hjallese og
Middelfart provstier

Revideret forslag til honorarer fremlægges på næste
PU møde.
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Sag: Honorarer til menighedsrådsmedlemmer
godkendt af PU (727)

Honorar beregning Hjallese og Middelfart
provstier kasserere

Nyborg oplæg til honorarer til
menighedsrådsmedlemmer

Formandshonorar forslag Hjallese og
Middelfart PU

Kirkeværge forslag til honorar Hjallese og
Middelfart PU

Kontaktperson forslag honorar beregning
Hjallese og Middelfart PU

9 Langtidsplanlægning arbejder i provstiet
skema sommer 2017
Sag: Budget 2019 foreløbige incl. indledende
budgetsamråd (764)

Langtidsplanlægning arbejder i provstiet skema
sommer 2017

Langtidsplanlægnings skema ajourført

10 MR ok til møde med PU vedr. projekt
maskinhus 6.2.2018
Sag: Nørre Aaby nyt maskinhus til
kirkegårdens maskiner (670) - Nørre Aaby
Sogn

MR ok til møde med PU vedr. projekt
maskinhus 6.2.2018

Mødet med MR afholdes kl. 14.00 i stedet for kl.
13.00-

11 Nationalmuseets besigtigelsesrapport
vedrørende Udby Kirkes historiske inventar
i forbindelse med igangværende sag om
indvendig istandsættelse. NM j.nr. 17/01128,
Sag: Udby kirke (716) - Udby Sogn

Vedr. Nationalmuseets besigtigelsesrapport
vedrørende Udby Kirkes historiske inventar i
forbindelse med igangværende sag om
indvendig istandsættelse. NM j.nr. 17/01128,

PU afventer nærmere
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12 Nationalmuseets besigtigelsesrapport vedr.
Føns og Ørslev Kirkes stoleværk i
forbindelse med eventuel nedtagning af to
bænke. NM j.nr. 17/02728
Sag: Føns-Ørslev-Udby- Husby kirker (732) -
Føns Sogn

Vedr. Nationalmuseets besigtigelsesrapport
vedrørende Føns Kirkes stoleværk i forbindelse
med eventuel nedtagning af to bænke. NM j.nr.
17/02728

Vedr. Nationalmuseets besigtigelsesrapport
vedrørende Ørslev Kirkes stoleværk i
forbindelse med eventuel nedtagning af to
bænke. NM j.nr. 17/02729

PU afventer nærmere.
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Orientering

13 Ændring af tidspunkt 6. februar provsten
ønsker start kl. 15.30 i stedet for 14.00
Sag: Diverse vedr. provstiudvalget (458)

Ændring af tidspunkt 6. februar provsten ønsker
start kl. 15.30 i stedet for 14.00

PU mødes kl. 14.00 på Nørre Aaby kirkegård og
derefter PU møde.

14 Anmodning om udbetaling af bevilgede
midler fra energipuljen 2016
Sag: Brenderup-Indslev præstegård (508) -
Brenderup Sogn

Anmodning om udbetaling af bevilgede midler
fra energipuljen 2016

Taget til efterretning.

15 Eventuelt Klage over betaling til boligbidrags
vurderingsmand.

Afbud fra Jes Rønn Hansen
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Underskrifter vedr. møde d. 09-01-2018

Finn Poulsen Gerda Enevoldsen

Gunnar Ravn Lorentsen Jes Rønn Hansen

Niels Just Petersen Peter Brink

Peter Lind Svend Aage Jensen
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