
Referat
Middelfart Provsti – Møder

PU møde 22. januar 2019 - d. 22-01-2019 kl. 14:00 til 17:30

Deltagere: Middelfart Provstiudvalg
Afbud: Niels Just Bang Petersen

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden er godkendt 

2 - Ansøgning om energimidler samt slutopgørelse v
edr. renovering af toilet samt energirenovering af fy
rrum mm Røjleskov kapellet Middelfart provsti

Den samlede projektpris udgør kr. 534.472,93. Der sø
ges om kr. 12.038,95 af provstiets energipuljemidler 
2019.

Sager:
Slutopgørelse vedr. Røjleskov kapel toilet renovering
samt energirenovering fyrrum mm. Middelfart provs
ti (2019 - 2017)

Bilag:
Slutopgørelse vedr. Røjleskov kapellet, Brev til provst
i Renovering af kapel i Røjleskov SLUTOPGØRELSE 12.
01.19, Røjleskov Kapel Slutopgørelse 03.01.19, Konto
specifikation Røjleskov kapellet 12.01.19

De 12.038,95 kr. bevilges af energipuljen såfremt der
er plads efter ansøgningsfristens udløb 1.3.2019.

3 - Ansøgning om fornyelse af urnegravsted i 40 år - 
frem til 2058. Hvis godkendelse af PU, hvad skal pris
en så være?

 

Sager:
Ansøgning om fornyelse af urnegravsted i 40 år på M
iddelfart kirkegård (2019 - 1985)

Bilag:
VS Erhvervelse af urnegravsted i 40 år.

PU godkender forlængelsen af gravsted S U - 050 til 4
0 år. Prisen fastsættes ud fra dagsprisen.



4 - Projektbeskrivelse og ansøgning om godkendelse
af økonomi i projektets 3 faser Middelfart kirke ind
vendige kalkning

 

Sager:
Middelfart kirke indvendig kalkning (2018 - 25349)
Middelfart kirke indvendig kalkning (2018 - 25349)

Bilag:
Budget, Anmodning om godkendelse, provsti, 20181
201 Overslag Middelfart kirke, Projektbeskrivelse, Fø
lgebrev ang. ansøgning til provstiet, 20190113 Midde
lfart kirke - Idéoplæg,10 - compressed (1)

PU godkender ansøgning af 14.1.2019 om godkendel
se af projektbeskrivelse og finansieringsplan for indv
endig kalkning af Middelfart kirke mm.

5 - Bogense provsti regnskabskontor 3. kvartal 2018 
- underskud på kr. 84.922,67 = kassebeh. ult. -49.84
3,14

 

Sager:
Bogense Provstis regnskabskontor - kvartalsrapporte
r 2018 (2018 - 13171)

Bilag:
Til orientering., Bogense PUK DFR kvr 201803

PU tager 3. kvartals underskud til efterretning for De
fælles regnskabskontor i Bogense. 

6 - Middelfart PUK regnskab 2017 kommentarer so
m ikke blev noteret til PU møde hvor regnskab blev 
godkendt

 

Sager:
Årsregnskabet 2017 Middelfart Provsti, Fyens Stift (2
018 - 19420)
Årsregnskabet 2017 Middelfart Provsti, Fyens Stift (2
018 - 19420)

Bilag:
Stiftets bemærkninger til PUK regnskab 2017 - godke
ndelse - bemærkninger udbedes, VisFiler.aspx, Midd
elfart PUK regnskab 2017

PU er opmærksomme på at sekretæren har enefuld
magt og PU har drøftet det.

7 - Nørre Aaby ansøgning om midler fra anlægspulje
n til trappe og bro på kirkegården

PU kan bevilge kr. 37.535,- af 5% midlerne til trappe r
eparation. PU kan ikke bevilge midler til reparation a



Nørre Aaby MR søger om kr.  37.535,- til trapperepar
ation kirkegård + kr. 44.589,- til reparation af bro på 
kirkegård. I alt kr. 82.124,-.

Sager:
Nørre Aaby, Middelfart provsti, ansøgning om midler
fra anlægspuljen til trappe og bro på kirkegården (20
19 - 2553)

Bilag:
Nørre Aaby ansøgning om midler fra anlægspuljen til
trappe og bro på kirkegården, Ansøgning om midler f
ra anlægspuljen

f broen, da dette er en almindelig drift udgift.
Merudgiften til landinspektør ifm jordkøb bevilges u
nder den tidligere bevilgede ramme

8 - Forslag til Kort vejledning i byggesager til provsti
ets menighedsråd Middelfart Provsti

 

Sager:
Forslag til Kort vejledning i byggesager til provstiets 
menighedsråd Middelfart Provsti (2019 - 2731)

Bilag:
Forslag til Kort vejledning i byggesager til provstiets 
menighedsråd, Vejledning i byggesager januar 2019

PU godkender den udarbejdede korte vejledning til b
yggesager, som hjælp til provstiets menighedsråd. Ve
jledning udsendes til alle provstiets menighedsråd.

9 - Middelfart PU grundlag for godkendelse af delta
gelse i samarbejde med Assens og Midtfyns provstie
r om fælles personalekonsulent

 

Sager:
Personalekonsulent i Middelfart provsti i samarbejde
med andre provstier (2018 - 33694)

Bilag:
Godkendelse af deltagelse i samarbejde med Assens 
og Midtfyns provstier om fælles personalekonsulent

Middelfart PU vil på baggrund af de indkomne skriftli
ge svar fra menighedsrådene i provstiet, tilmelde sig 
samarbejdet om fælles personalekonsulent med Ass
ens og Midtfyns provstier. 

10 - Kopi til PU af sag vedr. Asperup Kirke, Middelfa
rt Provsti, Fyens Stift, indvendig istandsættelse

 

Sager:
Asperup kirke, Fyens stift, indvendig kalkning og ren
overing af historisk inventar (2018 - 21300)

PU anmoder Menighedsrådet om at tilsende PU et o
pdateret budget for projektet. 



Bilag:
15109 - Asperup Kirke, Middelfart Provsti, Fyens Stift
, indvendig istandsættelse (STPR F2_ 225323), 2019.0
1.21 - 15109 - Asperup Kirke - 3. konsulentsvar

11 - Middelfart Provsti - Orientering fra PWC af at år
ets kasseeftersyn er udført

 

Sager:
Revision af Middelfart provstis kirkekasser 2018 (201
8 - 43033)

Bilag:
Middelfart Provsti - Orientering af at årets kasseefter
syn er udført

Taget til efterretning. 

12 - Kauslunde flere spørgsmål til Middelfart PU ved
r. evt. overgang til elektronisk føring af kirkegårdspr
otokol

 

Sager:
Kauslunde ønske om info om evt. Overgang til elektr
onisk føring af kirkegårdsprotokol - Middelfart provst
i (2018 - 43084)
Kauslunde ønske om info om evt. Overgang til elektr
onisk føring af kirkegårdsprotokol - Middelfart provst
i (2018 - 43084)

Bilag:
SV Overgang til elektronisk føring af kirkegårdsproto
kol, SV Overgang til elektronisk føring af kirkegårdspr
otokol

 Taget til efterretning. 

13 - Kopi af: Godkendelse forsøg 8 Kauslunde Gamb
org sag 2018 -2511 ved Fyens Stift

 

Sager:
Kopi af: Godkendelse forsøg 8 Kauslunde Gamborg s
ag 2018 -2511 ved Fyens Stift (2018 - 43087)

Bilag:
Aktdokument, godkendelse forsøg 8 Kauslunde Gam
borg

 Taget til efterretning. 



14 - Provsten videresendt mail vedr. dispensation U
dby kirke skrivelse fra Fyens Stift

 

Sager:
Diverse vedr. Udby kro og FØUH MR (2018 - 32001)

Bilag:
dispensation Udby kirke, FN-FYN-32-2018 Ansøgning 
om dispensation fra fredning v. Udby Kirke - Udby Kr
o-1.html

 Taget til efterretning. 

15 - Peter Lind, Middelfart provsti, svar til Kauslund
e MR vedr. spørgsmål om overgang til Elektronisk p
rotokol og et evt. nyt tag til kirken

 

Sager:
Kauslunde MR vedr. spørgsmål om evt. nyt tag til kirk
en (2019 - 1073)

Bilag:
Elektronisk protokol og et tag

 Taget til efterretning. 

16 - Skønserklæring vedr. Tanderup kirke, Middelfar
t provsti indv. kalkning samt opkrævning på betalin
g af halvdelen af beløbet

 

Sager:
Tanderup problemer med indvendig kalkning af kirke
n ca. 2015 samt problemer med orglet (2018 - 10315)

Bilag:
VS sagsnr. 115596 Tanderup Kirke, 01 Skønserklærin
g, Faktura 01, Faktura 02

 Taget til efterretning. 

17 - Ny metode til beregning af momsfradraget - fra 
MR foreningen - til info til Middelfart provstis kasse
r

 

Sager:
Ny metode til beregning af momsfradraget - fra MR f

 Taget til efterretning. PU opfordrer alle menighedsrå
d til at være opmærksomme på at videregive den til r
egnskabsføreren.



oreningen fra regnskab 2018 (2019 - 2305)

Bilag:
Ny metode til beregning af momsfradraget, Picture (
Device Independent Bitmap), Picture (Device Indepe
ndent Bitmap)

18 - KM til Assens, Midtfyn og Middelfart Provstier 
vedr. ansøgning om personalekonsulent (KM F2.: 32
863)

 

Sager:
Personalekonsulent i Middelfart provsti i samarbejde
med andre provstier (2018 - 33694)

Bilag:
Aktdokument

 Taget til efterretning. 

19 - Eventuelt

 

Indledende Budgetsamrådet 26.3.2019 aflyses.
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