Referat fra budgetsamråd den 30. september 2019 i Grubehuset, Rønninge
Provst Lone Wellner Jensen orienterede om de økonomiske forhold i Kerteminde Provsti.
Herunder:
På grund af regeringsskifte er tidspunktet for udmelding af drifts- og anlægsrammer blevet forsinket og udmeldes
i år først den 8. oktober.
Generelt er der i provstiet stabil økonomi. Dog vil der de kommende år ske en stigning i landskirkeskatten samt
hensættelse til Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende feriemidler.
Esther Larsen orienterede om at grunden til stigning i landskirkeskatten bl.a skyldes den øgede pensionsbyrde til
tjenestemand- og tjenestemandslignende ansatte samt hensættelse af beløb Lønmodtagernes Fond for
tilgodehavende feriemidler.
Det kan de kommende år få en vis betydning for provstiet og menighedsrådnes ligningsbeløb.
For at imødegå virkningen heraf er der ekstraordinært indfriet lån de senere år. Derudover opfordres
menighedsrådene til at få færdiggjort projekter, der tidligere er bevilget penge til samt anvendelse af evt.
indestående stiftsmidler.
Orientering om provstiudvalgets arbejde med indsendte drifts- og anlægsønsker og grundlag for tildeling heraf.
Orientering om nuværende og kommende større anlægsarbejder.

Punkt 2:
Menighedsrådene modtog oversigt over forslag til drifts- og anlægsrammer.
En del arbejder er bevilget som midlertidig driftsbevilling. Menighedsrådene opfordres til at følge med i om disse
arbejder udføres. Dette kan ske ved hjælp af ”Bilag til kvartalsrapport” som regnskabsføreren skal vedlægge
kvartalsrapporten.
Evt. indsigelse til forslaget skal være provstikontoret i hænde senest den 6. oktober 2019.
Endelig udmelding af drifts- og anlægsrammer sker umiddelbart efter provstiudvalgets møde den 7. oktober 2019.
Endeligt budget bedes afleveret elektronisk til provstiet senest den 15. november 2019.

Punkt 3:
Eva Fischer Boel orienterede kort om fælles annoncering og opfordrede til oprettelse af et udvalg, der skal arbejde
videre med disse planer.
Elisabeth Møller Løye orienterede kort om fælles personalekonsulent og opfordrede til oprettelse af et udvalg, der
skal arbejde videre med disse planer.
PUNKT 4:
Lone Wellner orienterede om ansættelse af fælles momskonsulent. Dette vil ske i samarbejde med andre fynske
provstier.
Derudover orienteredes om vakance i Nyborg Provsti og præstesituationen i Kerteminde Provsti.

Punkt 5:
Intet
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