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Afbud fra Jes Rønn Hansen 

  
Beslutningspunkter 
 

 
Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

2. Middelfart søger om at Provstiet betaler for alle 
provstiets menighedsråds tilmelding til Visda -brug af 
billeder på nettet. (9.5.) 
 

PU undersøger om der skal betales 
særskilte Visda afgifter, idet Visda er en del 
af Copydan gruppen. 

3. Kvartalsrapporter 1. kvartal 
1: Asperup-Roerslev: Drift underskud kr. 6.701,92. 
Anlægsramme overskud kr. 249.999,24. (24.5.) 
2: Fjelsted-Harndrup: Drift underskud kr. 10.618,98. 
Anlægsramme underskud kr. 932.256,91. (30.5.) 
3: Ejby: Drift overskud kr. 17.441,08. (31.5.) 
4: Balslev: Drift overskud kr. 17.899,11. (1.6.) 
5: Gelsted: Drift underskud kr. 5.767,19. (1.6.) 
6: Vejlby-Strib-Røjleskov: Drift underskud kr. 
19.231,43. Anlægsramme overskud kr. 500.001,-.  
(1.6.) 
7: Føns-Ørslev-Udby-Husby: Drift overskud kr. 
70.606,88. (1.6.) 
8: Brenderup-Indslev: Drift overskud kr. 111.455,46 – 
gældspost i løn på kr. 103.322 gør at det reelle 
driftsoverskud er 8.133 kr. 
 

 
Taget til efterretning 
 
Taget til efterretning 
 
Taget til efterretning 
Taget til efterretning 
Taget til efterretning 
Taget til efterretning 
 
 
Taget til efterretning 
 
Taget til efterretning 

4. Menighedsråds egne syn 2018: 
1: Nørre Aaby MR kirke- og præstegårdssyn 2018. 
(24.5.) 
 
2: Ejby kirke- og kirkegårdssyn (30.5.) 
 
3: Asperup kirke og kirkegård syn (7.6.) 
 

 
Godkendt under forudsætning af 
budgetmæssig dækning samt tilladelse fra 
respektive myndigheder (stendige) 
Godkendt under forudsætning af 
budgetmæssig dækning 
Godkendt under forudsætning af 
budgetmæssig dækning. 
Husk tilladelser fra respektive myndigheder 

5. Bogense provsti 1. kvartalsrapport for 
regnskabskontoret. (25.5) 
 

Taget til efterretning. 

6. Fjelsted MR søger om Provstiets godkendelse af 
erhvervelse af areal 1c. Stykket blev erhvervet for 40 
år siden, men daværende MR glemte at få sagen 
berigtiget tingbogsmæssigt. (29.5.) 
 

PU godkender erhvervelsen af areal 1c. 

7. Nørre Aaby søger om 5% midler til dækning af 
konfirmandkørsel til Føns for januar + februar + marts 
2018 i alt kr. 7.650,-. Hvis momsen skal regnes med er 
beløbet kr. 9.562,50. 
 

PU godkender at betale kr. 9.562,50 af 5% 
midlerne, til dækning af konfirmandkørsel 
til Føns. 



8. 1: Ansøgning fra sidste PU møde med anmodning om 
godkendelse af ideoplæg vedr. nyt tag på Vejlby kirke. 
2: Provstiets bygningskyndiges udtalelse vedr. Vejlby 
kirke nyt tag og sammenspænding af konstruktion 
(23.5.) 
3: Notater fra ingeniør fra 2002 vedr. 
sammenspændingerne udført på daværende 
tidspunkt. (23.5.) 
 

PU henstiller til MR at tage hensyn til 
provstiets bygningskyndiges 
bemærkninger, under det videre arbejde 
med projektet. Det budgetmæssige bliver 
behandlet under PU’s behandling af budget 
2019. 

  
Informationspunkter 
 

 
Referat 
 

9. Provstiets Bygningskyndiges udtalelse om gulv i Husby 
kirke. (16.5.) 
 

Taget til efterretning. 

10. Tanderup MR har søgt juridisk bistand vedr. 
manglerne ved den indvendige kalkning. Jurist har 
sendt forslag til videre forløb i sagen (24.5.) + (25.5.) + 
(30.5.) +( 7.6.) + (7.6.) 
 

Taget til efterretning. 

11. Nørre Aaby MR maskinhus, P-plads mm status (25.5.) 
+ (5.6.) 
 

Taget til efterretning. 

12. Notat fra møde i Udby kirke med biskoppen d. 
1.6.2018. (6.6.) 
 

Taget til efterretning. 

13. Revision af regnskab 2017. Nyt tiltag med mulighed 
for fælles revision i PU kontorets lokaler i august. 
(25.5.) Foreløbig er 4 kasser tilmeldt. 
 

Taget til efterretning. 

14. Eventuelt 
 

Ansøgning fra PU sekretær om dækning af 
udgifter til årsmøde.  Bevilges af PU. 

 

Kl. 16.00 deltog Nørre Aaby menighedsråd i en snak med PU om planer vedr. maskinhus. 
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