
Referat af Middelfart Provstiudvalgs møde 

den 16. maj 2018 kl. 14.00 i PU kontorets lokaler 

Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby 

 

 Beslutningspunkter 
 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

2. A. Provstesyn: Middelfart, Gelsted og Tanderup 
menighedsråds bygninger og jorde. Generelt 
ikke nogen store mangler. 
 
B. Udskrift af Middelfart MR’s eget syn. 
 
 
C. Notat fra Provstiets bygningskyndige vedr. 
Middelfart kirkes tag, som skaller af. Anbefaler 
brug af advokat i sagen. 
 
D. Notat fra Provstiets bygningskyndige med 
kommentarer vedr. klimaby projektet, som ser 
ud til at have visse mangler pt. 
 

 
 
 
 
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig 
dækning. 
 
PU anbefaler på det kraftigste brug af advokat 
 
 
 
Bemærkninger skal fremsendes til bygherren på 
klimaprojektet 

3. Middelfart MR søger om kr. 64.425,- til 
energirenovering af yderdøre i præsteboligen 
Hessgade. 
 

PU godkender penge fra 
energirenoveringspuljen men ønsker at MR 
indhenter et tilbud mere. 

4. PUK kvartalsrapport 1. 2018. Driftsoverskud kr. 
441.726,28. Der mangler bogføring af alle 
lønninger og honorarer, grundet manglende 
bilag fra folkekirkens lønkontorer. 
 

Taget til efterretning med sekretærens 
bemærkninger. 

5. Fjelsted-Harndrup MR søger om tilladelse til at 
overføre frie midler på kr. 276.000,- til anlægget 
af graverhuset i Fjelsted. Div. Ekstraarbejder. 
 

PU kan godkende overførslen af kr. 276.000,- 
fra frie midler til anlægsrammen. 

6. A. Kirkehøjskolens budget 2018-19. Bestyrelsen 
ønsker en budgetramme på kr. 35.000,-. 
 
B. Regnskab 2017. indtægter kr. 19.820,-. 
Udgifter 38.602,63. Nettoforbrug kr. 18.782,63. 
 
C. Ansøgning om kiggeadgang til 
kirkehøjskolens konto. 

PU kan godkende en budgetmæssig ramme på 
budget 2019 på kr. 35.000,-. 
 
Taget til efterretning. 
 
 
PU kan fortsat ikke godkende en kiggeadgang. 

7. Vejlby-Strib-Røjleskov regnskab over tilbygning 
til sognegården i Strib. Samlede byggeudgifter 

PU kan godkende at MR overfører 
overfinansiering på kr. 3.024,50 til driften. 



incl. nyt alarmsystem kr. 2.374.111,50. 
Overfinansiering kr. 3.024,50 er overført til 
driften. 
 

 

8. Vejlby-Strib-Røjleskov MR ansøgning om 
godkendelse af ideoplæg vedr. nyt tag Vejlby 
kirke og ansøgning om anlægsbevilling i 2019 og 
2020 kr. 3. mio. hvert af årene. 
Totalpris anslået kr. 6.445.191,-. 
Arkitekthonorar udgør 12 % af 
håndværkerudgifterne. 
Arbejde ønskes udført inden nyt MR skal 
tiltræde. 
 

PU vil gerne høre provstiets bygningskyndiges 
kommentar til det fremsendte.  

9. Menighedsråds og provstiers aflevering af 
arkivalier til Rigsarkivet. Høringsfrist 18.5.2018. 
 

PU ønsker ikke at afgive høringssvar. 

10. Tanderup 1. kvartalsrapport 2018. 
Driftsoverskud kr. 128.688,41. Her er løn 
ligeledes ikke bogført grundet manglende 
bogføringsbilag fra folkekirkens løncenter. 
 

Taget til efterretning. 

11. Middelfart 1. kvartalsrapport 2018. 
Driftsoverskud kr. 1.908.151,76. Anlægsramme 
overskud kr. 996.483,-. Løndele mangler i 
regnskabet grundet manglende bogføringsbilag 
fra folkekirkens løncenter. 
 

Taget til efterretning. 

12. A. Nørre Aaby kirkes tårntag – dyr udskiftning 
samt uautoriseret inder gulv, til at arbejde fra. 
 
B. Nørre Aaby MR ønsker møde med PU vedr. 
ønsket køb af naboejendom, for at bibeholde 
indkørsel og nogle p-pladser ved sognehuset. 
 

PU afventer udtalelse fra provstiets 
bygningskyndige. 
 
PU inviterer MR til et møde i provstiets lokaler 
den 12. juni 2018 kl. 16.00. PU fremsender 
dagsorden til det pågældende møde inden den 
1.6.2018. 
 

13. Vedtægt for samarbejde om fælles kordegn, 
mellem Nørre Aaby, Asperup-Roerslev og Føns-
Ørslev-Udby-Husby til godkendelse. 
 

PU skal ikke godkende aftalen, iht. § 42 A 

14 A. PU valg af person som deltager i 
kalkningsudvalget 
 
B. Arkitekt om plan for kalkning af kirkerne i 
samarbejdet i 2018. 
 

Gunnar Ravn Lorentsen fra PU er valgt til 
kalkningsudvalget. 
 
Taget til efterretning. 

15. Den reviderede honoraroversigt 
 

Med revisionsdato 5.4.2018 er godkendt. 



16. 28. april 70 års jubilæum fejring af de første 
kvindelige præster i Danmark. 
 

Ansøgning om tilskud til fejring af den første 
kvindelige præst i Danmark, kr. 1.200,-  bevilges 
af PU kassen 

17. Genberegning af GIAS takster i 2018? Som følge 
af nybygninger og udvidelser af bygninger, 
fjernelse af hække mm. 
 

PU undersøger om vi kan få sagkyndig hjælp til 
at gennemgå beregningerne på samtlige 
kirkegårde. 

18. Nyansat præst for psykiatrien. Rådighedsbeløb 
til stillingen ønskes af provsten. 
 

PU godkender at diverse udgifter kan dækkes 
med op til kr. 10.000,-  pr. år af PU kassen. 

  
Informationspunkter 
 

 
Referat 

19. Tanderup nyt medlem af MR efter dødsfald. 
Tanderup har kontaktet advokat for at få gang i 
kalkningssag, så de kan komme videre også med 
orgelrensningen. 
 

Taget til efterretning 

20 Notat fra provstiets bygningskyndige vedr. Udby 
kirke, som Mr ønsker ændret i tårnrum, samt ny 
opvarmnings form og flytning af orgel. 
 

Taget til efterretning 

21 Eventuelt 
 

Erfamøde onsdag den 6.6.2018 kl. 17.00 i 
Vester Aaby for 5 PU.  
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Peter Lind    Svend Aage Jensen  


