Referat fra budgetsamråd den 22. august 2017 i Viby Sognegård.

Punkt.1
Provst Lone Wellner Jensen orienterede om det kommende valg til provstiudvalg og Stiftsråd. Det er vigtig at
menighedsrådene bakker op om dette.
Dernæst orienteres om de økonomiske forhold i Kerteminde Provsti.
Herunder:
Generelt er der i provstiet en sund og stabil økonomi og på grundlag heraf indstilles fra Nyborg Provsti en
nedsættelse af kirkeskatten for deres ligningsområde. Kirkeskatten for Kerteminde Kommune fastholdes dog på
nuværende niveau i 2018,
Mellemregningskontoen i Kerteminde Kommune er ca. 800.000 og vi forventer at bruge ca. 25.000
i 2018.
Orientering om kommende større anlægsarbejder.
Det anbefales menighedsrådene at igangværende anlægsarbejder bliver afsluttet inden nyt påbegyndes.
Budgetbidrag 2018 for Puk-kassen fremlagt til drøftelse.

Punkt 2:
Menighedsrådene modtog oversigt over forslag til drifts- og anlægsrammer.
Evt. indsigelse til forslaget skal være provstikontoret i hænde senest den 29. august 2017 kl. 12,00.
Endelig udmelding af drifts- og anlægsrammer sker umiddelbart efter provstiudvalgets møde den 5. september
2017.
Endeligt budget bedes afleveret elektronisk til provstiet senest den 15. oktober 2016.

Punkt 3:
Lone Wellner orienterede om forsøgslovgivningen. Menighedsrådene opfordres til at deltage i Info-aften den 4.
september 2017 i Sct. Knuds Sognelokaler.
Derudover orienteres om Fristiftsforsøget. Menighedsrådene opfordres til at sende evt. forslag eller ideer til Lone
Wellner.(lwj@km.dk)

PUNKT 4:
Lone Wellner orienterede om status på fællesprojekter
Herunder
Fælles indkøb af katafalker. For berørte menighedsråd er der bevilget midler hertil i 2018.
Kalkningsprojektet. Forventes afsluttet i løbet af efteråret 2017.

Oversigt over menighedsrådenes maskinpark.
Det forventes at Menighedsrådene fremover fremsætter ønske
om ekstraordinære midler i budgettet, når der er behov for udskiftning af en maskine.
Reformationsfejringen.
Der blev rettet en tak til reformationsudvalget.
Kommende arrangementer:
Hans Tausen Dage, med bl.a festspil i Birkende
Fortælleforestilling om Katrine Luther i Rønninge og Kerteminde Kirke
Kerteminde Dage
Dato og tidspunkt kan ses på www.kertemindeprovsti.dk i Reformationskalenderen.
Kursus for gravere/kirkeværger vedr. brug af digitale kirkegårdskort arrangeres til efteråret/vinter. Kurset betales af
PUK-kassen.
Derudover anbefaler provstiudvalget at menighedsrådene gør det muligt for gravere og gravermedhjælper at
deltage i beskæringskursus. Udgiften betales af menighedsrådet.
Ved anskaffelse af værktøj/maskiner anbefales det at det så vidt muligt er elektriske i stedet for benzindrevet af
hensyn til arbejdsmiljøet.
Der vil blive afholdt møde for gravere og gravermedhjælper til efteråret.
Der arrangeres studietur for præsterne i Kerteminde Provsti.
Anne Bundgaard Hansen orienterede om ”Mændenes Morgenmad” en cafe for mænd der afholdes i Viby Sognegård
Første gang lørdag den 2. september

Punkt 5:
Søren Herluf Mohr Sørensen orienterede om Skole-kirkesamarbejde for 8 klasser på Kerteminde –
Hindsholm kirkesogne til inspiration for andre menighedsråd i provstiet.
Der skal overvejes indmeldelse i Folkekirkens Skoletjeneste. Medtages på næste præstemøde.
Forslag til provstiudvalget om at arbejde videre med projekt ”Kirke på Landet”
Punkt 6:
Lone Wellner orienterede om fordeling af honorarløn til menighedsrådsmedlemmer inden for den
udmeldte ramme.
Tina Bech fremlagde synspunkt vedr, involvering af yngre familier i kirkens liv. Der bør tages hensyn for
tidspunkter for afholdelse af møder m.m.

Således opfattet af
Merete Toftegaard Hansen

