Referat fra budgetsamråd den 29. august 2018 i Kirkens Kulturhus, Kerteminde
Provst Lone Wellner Jensen orienterede om de økonomiske forhold i Kerteminde Provsti.
Herunder:
Generelt er der i provstiet stabil økonomi. Dog er stigningstakten i borgernes indtjening i Kerteminde Kommune
lavere end forventet. På det grundlag fastholdes kirkeskatten for 2019 i Kerteminde Kommune.
I Nyborg Kommune er indtægten til kirkeskatten i fin vækst.
Orientering om provstiudvalgets arbejde med indsendte skemaer til drifts- og anlægsønsker og grundlag
for tildeling heraf.
Udover de tildelte drifts- og anlægsønsker, er der lignet beløb til ekstraordinært indfrielse af lån.
Der har været stor aktivitet i menighedsrådene både hvad bygninger, anskaffelser og arrangementer angår.
Orientering om kommende større anlægsarbejder.

Budgetbidrag 2019 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 5. september 2018 .
Endelig udmelding af drifts- og anlægsrammer sker umiddelbart efter provstiudvalgets møde den 10. september
2018.
Endeligt budget bedes afleveret elektronisk til provstiet senest den 15. oktober 2018.

Punkt 3:
Lone Wellner orienterede om kirkegårdenes fremtid, baggrund for beregning af kirkegårdtakster og
pleje/udviklingsplaner.
Budgetsamrådet drøftede muligheder for udførsel af pleje- og udviklingsplaner.
Budgetsamrådet ønskede at plejeplaner udføres lokalt i menighedsrådene. De færdige plejeplaner
fremsendes til Provstiet til godkendelse.
Budgetsamrådet ønskede, at udarbejdelse af udviklingsplaner drøftes med Graverforum. Der blev fremsat et forslag
om overordnet fælles plan til afvikling og finansiering over en årrække.
PUNKT 4:
Der var valg til menighedsrådenes repræsentant i Graverforum.
Valgt for en ny 2 årig periode blev Stinna Normann Hansen, Munkebo Menighedsråd
Stor tak til Kirsten Berthel for hendes arbejde som menighedsrådenes repræsentant.

Lone Wellner orienterede om tidligere fælles forkyndelsesprojekter.
Budgetsamrådet tilkendegav at der kunne arbejdes videre med emner
som: Præstegårdskultur, Bibelmarathon og kirkegårdsvandring
Menighedsrådene opfordres til at finde samarbejde om kirkekalkning i lokale grupper.

Punkt 5:
Intet
Punkt 6:
Lena Bækholm orienterede om markedsgudstjeneste i Langeskov den 23. september 2018

Således opfattet af
Merete Toftegaard Hansen

