Referat for: Kerteminde Provstiudvalg
PU møde 22. maj 2017. Kl. 16,00
Mødested: Provstikontoret i Kerteminde

Afbud fra Eva Fisher Boel
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af Dagsorden

Dagsorden godkendt.

2

Puk-kassen 1. kvt. 2017
Sag: Puk-kassen kvartalsrapport (1203)

Forelagt og godkendt.

Puk-kassen 1. kvt. 2017

3

Fornyet ansøgning - gelænder til
indgangsparti ved Stubberup Kirke
Sag: Nyt indgangsparti til kirkegård (616) Stubberup Sogn

Fremsendes til STØ med anbefaling.
Finansieres af MR egne midler.

Fornyet ansøgning - gelænder til indgangsparti
ved Stubberup Kirke
Stubberup kirkegård - svar til MR-fm vedr.
anbefalinger fra kgl. bygn.insp.
Stubberup kirkegård - spm. fra MR vedr.
anbefalinger fra kgl. bygn.insp.

4

Ansøgning - igangsætning af nyt gulv
Sag: Våbenhusgulv, Stubberup (1283) Stubberup Sogn

Fremsendes til STØ med anbefaling.
Aftale om teknisk rådgivning og bistand godkendes
under forudsætning af menighedsrådets underskrift.

Ansøgning - igangsætning af nyt gulv
17.03.Stubberup kirke - gulv i våbenhus.
Udkast til rådgivningsafatle.
Stubberup kirke - gulv i våbenhus, indstilling
fra STØ

5

Ansøgning vedr. anlægs projekter i
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Fremsendes til STØ med anbefaling.
Side: 1

Mødepunkt
Rønninge
Sag: Adgangsforhold til Rønninge kirke (663)
- Rønninge Sogn

Beslutning
MR opfordres til at bespare projektet efter licitation
ellers må underfinansiering ske af frie midler.

Ansøgning og bilag vedr. anlægs projekter i
Rønninge
Projekt - Renovering af våbenhus,
fortsatsvinduer og niveaufri adgang
Rønninge Kirke - våbenhus, forsatsvinduer og
niveaufri adgang

6

Nyt tag på nordsiden - Ellinge kirke
Sag: Nyt tag på nordsiden - Ellinge kirke
(1279) - Ellinge Sogn

Fremsendes til STØ med anbefaling.

Nyt tag på nordsiden - Ellinge kirke
Billedmateriale - Ellinge Kirke
Ansøgning - Tag på koret - Ellinge Kirke

7

Beregningsark for maskiner -2
Sag: Maskinpark - menighedsrådene (1305)

PU har drøftet beregningsark for maskiner og
medtages som punkt på næste budgetsamråd.

Beregningsark for maskiner -2

8

Oplysninger om kirkefunktionærernes
ansættelsesforhold.

Der indhentes oplysninger om ansættelsesforhold
hos menighedsrådene.

9

Bygningsrådgiver

Honorar reguleres pr. 1. juni 2017

10

Samlet tilbud på katafalker.

Der sendes forespørgsel til MR om interesse.

11

Forberedelse af budgetarbejdet.

Forberedelse af budgetarbejdet drøftet.
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Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

12

Resultat af radonmåling

Berørte Menighedsråd bedes udarbejde plan for
afhjælpning ved forhøjet radonmåling.

13

Opfølgning af møde af graverforum

Der skal afholdes møde med gravere og
gravermedhjælpere til efteråret.
MR opfordes til at betale for gravernes
beskæringskursus.

14

Ansøgning om iværksættelse af
anlægsarbejde: nyt tag på Viby kirke
Sag: Viby kirkes tag, udskiftning (925) - Viby
Sogn

Rådgivningskontrakt godkendes.
Rammen godkendes under forudsætning af at der
søges om andel af kirkeinstandsættelsesordningen.
Der kan bevilges kr. 300.000,- til projektet i 2018.
MR anmodes om at fremsende
dispositionsforslaget til godkendelse.

Ansøgning om iværksættelse af anlægsarbejde:
nyt tag på Viby kirke
VS: Ansøgning om iværksættelse af
anlægsarbejde: nyt tag på Viby kirke

15

Ansøgning - Dalby Præstegård.
Sag: Fjernelse af væg og opsætning af loft Dalby Præstegård (1348) - Dalby Sogn

Godkendt under forudsætning af Kulturstyrelsens
godkendelse.
MR gøres opmærksom på at PU gerne så at prisen,
der accepteres burde være et tilbud og ikke et
overslag.

Ansøgning - Dalby Præstegård.
Dalby Præstegård - fotos
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Side: 3

Orientering
16

Tag Viby Kirke - Indgåelse af forlig.
Sag: Viby kirkes tag, udskiftning (925) - Viby
Sogn

Orientering v/LWJ

Tag Viby Kirke - Indgåelse af forlig.

17

Eventuelt
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Intet

Side: 4

