Referat fra budgetsamråd den 25. august 2016 i Konfirmandhuset, Skellerup Præstegård.

Punkt 1:
Provst Lone Wellner Jensen orienterede om de økonomiske forhold i Kerteminde Provsti.
Herunder:
Generelt er der i provstiet en sund og stabil økonomi og på grundlag heraf indstilles, der fra begge ligningsområder,
en sænkning af kirkeskatten.
Mellemregningskontoen i Kerteminde Kommune er ca. 1.mill. kr. i kirkens favør og vi forventer at bruge ca. 250.000
i 2017.
Bygningsmassen i provstiet er generelt godt vedligeholdt, men alligevel er der nogen store nødvendige
anlægsarbejder i de kommende år.
I provstiet er der fokus på forkyndelse, socialt arbejde og undervisning, men også fokus på at skulle passe på vores
kulturarv.
Lone Wellner rettede en tak til de menighedsrådsmedlemmer, der måtte have valgt ikke at genopstille ved det
kommende menighedsrådsvalg, for deres store arbejde igennem årene.

Punkt 2:
Menighedsrådene modtog oversigt over forslag til drifts- og anlægsrammer.
Evt. indsigelse til forslaget skal være provstikontoret i hænde senest den 1. september 2016.

Punkt 3:
Graverforum orienterede om deres arbejde rundt om på kirkegårdene og fordele ved deres samarbejde.
PUNKT 4:
Lone Wellner orienterede om status på fællesprojekter
Herunder
Fælles regnskabsfunktion er afviklet.
Bygningsrådgiver kan kontaktes til f.eks vurdering af priser.
Annoncering til menighedsrådsvalget er iværksat.
Det blev besluttet at kalkningstjenesten skal besigtige provstiets kirker.
Menighedsrådene vil snarest blive kontaktet med henblik på energimærkning af bygninger.
Ansættelse af præst i Kerteminde-Drigstrup Menighedsråd med arbejdsområde i hele provstiet
Niels Brostrøm Overgaard orienterede om det kommende reformationsjubilæum. Menighedsrådene opfordres til at
tænke reformationsjubilæet ind i aktivitetskalenderen.

Punkt 5:
Bemærkning i revisionsprotokollaterne vedr. definition på anlægsarbejder og beregning af moms blev drøftet.
Det blev besluttet at indhente tilbud på radonmåling af embedsboligerne.

Punkt 6:
Merete T. Hansen orienterede om at indsigelsesfrist til forslag for drifts- og anlægsrammer skal være Provstikontoret
i hænde senest 1. september og at Provstiudvalget afholder møde den 6. september, hvor drifts- og anlægsrammer
endeligt fastsættes. Endeligt budget bedes afleveret elektronisk senest den 15. oktober 2016, samme frist som for
aflevering af behandlede revisionsprotokollatter.

Således opfattet af
Merete Toftegaard Hansen

