Referat for: Kerteminde Provstiudvalg
PU møde 3. juni 2014. Kl. 16,30
Mødested: Provstikontoret i Ullerslev

Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2

Fornyet ansøgning vedr. blytag
Sag: Blytag Flødstrup Kirke (559) - Flødstrup
Sogn

Fremsendes til STØ med anbefaling. Projektet
finansieres med opsparede midler herunder midler
opsparet til renovering af prædikestol.

Fornyet ansøgning vedr. blytag

3

Munkebo Kirke - udskiftning af varmekilde
I forbindelse med at kirkens fyr skal udskiftes
ønskes der ændret til ny varmekilde.
Nuværende fyr er defekt, hvorfor der ansøges
om 5% midler.

4

Kontraktforlængelse
Sag: Forlængelse af forpagtningskontrakt.
(732) - Marslev Sogn

Fremsendes til STØ med anbefaling.
Ansøgning om 5 % midler er imødekommet op til
max. kr. 85.000,-.
Evt. yderligere anlægsudgifter skal afholdes af
kirkekassen.

PU godkender kontraktforlængelse under
forudsætning af tillæg til kontrakt fremsendes i
underskrevet stand.

Kontraktforlængelse

5

Ansøgning om 5% midler
Sag: Ansøgning om 5% midler (893) Flødstrup Sogn

Ansøgning er ikke imødekommet.
Ved årets slutning kan anmodning evt. fremsendes
igen.

Ansøgning om 5% midler vedr. utæt vandrør

6

Afgørelse. digerenovering.
Sag: Digerenovering, Munkebo (798) Munkebo Sogn

MR opfordres til at følge kirkegårdskonsulentens
anbefaling med udarbejdelse af plan for
kirkegården.

Afgørelse. Munkebo kirkegård - stendiger mod
nord og vest

7

Rådgivningsaftale
Sag: Rønninge sognehus (812) - Rønninge
Referat,03-06-2014

PU kan kun godkende et rammebeløb for projektet
til udvidelse af Grubehuset på kr. 1.5 mill.
Side: 1

Mødepunkt
Sag: Rønninge sognehus (812) - Rønninge
Sogn
Rådgivningsaftale til udtalelse

8

Tillæg til rådgivningsaftale
Sag: Tag Dalby Kirke (550) - Dalby Sogn

Beslutning
til udvidelse af Grubehuset på kr. 1.5 mill.
Arkitekt og MR opfordres til at lave
projektbesparelser.
Rådgivningsaftale godkendes, når besparelser er
dokumenteret overfor PU.

Udsættes til næste møde.

Udtalelse fra stiftet ang. tillæg til
rådgivningsaftale

9

Budget 2015
Tilrettelæggelse af budgetarbejdet for 2015.

Referat,03-06-2014

Forberedende møde afholdes den 5. august 2014.
Der fremsendes brugerid til PU medlemmer til brug
for adgang til budgetstøttesystem.

Side: 2

Orientering
10

Stedlig revision for Kerteminde Provsti
Sag: revision (523)
Aftale med PWC

Orientering v/LWJ

Stedlig revision for Kerteminde Provsti

11

Landsforeningens kursusudbud.
Sag: Landsforeningens kursusudbud efteråret
2014 (898)

Der rettes henvendelse til MR om evt. interesse.

Landsforeningens kursusudbud efteråret 2014

12

Eventuelt

Referat,03-06-2014

LWJ orienterede om præsteansættelse i Provstiet.

Side: 3

