Referat fra budgetsamtale/indledende budgetsamråd den 11. april 2018 i Marslev

1. Velkomst v/Lone Wellner

2. Lone Wellner orienterede om den økonomiske situation:
Generelt er økonomien god i Kerteminde Provsti.
Der er i Kerteminde Kommune et stabilt udskrivningsgrundlag og der forventes en beskeden fremskrivning af
Landskirkeskatten.
Der er i 2018 et mindre forbrug af provstiets mellemregningskonto hos Kerteminde Kommune og der
forventes også et forbrug i 2019.
Der er generelt velholdte bygninger, men der forestår alligevel en del større renoveringer de kommende år
som vil kræve optagelse af lån.
Kirkegårdskulturen er under forandring. I den forbindelse er der samarbejde med graverforum i gang om
hvordan der kan arbejdes med udviklingsplaner/plejeplaner for kirkegårdene.
Puk-kassens årsregnskab er tilsendt menighedsrådene sammen med udsendelse af dagsordenen.
Lone Wellner orienterede om baggrund for konsulentarbejde og aflønning heraf.
3. Lone Wellner orienterede om
Baggrund for forsøg med ny budgetprocedure.
Den nye budgetprocedure betyder at :
Der IKKE skal afleveres budgetbidrag.
Der SKAL afleveres særlige ønsker til drift og anlæg.
Menighedsrådene modtager blanketter fra Provstiet til dette formål.
Blanketterne skal sendes retur til Provstiet pr. mail senest 1. juni 2018
Derefter er budgetproceduren på sædvanligvis.
Menighedsrådene orienterede om ønsker til drift og anlæg i 2019.
Kirsten Jensen orienterede om problemer med udfærdigelse af kvartalsrapport på grund manglende lønkørsler.
4. Lone Wellner orienterede om:
Resultat af kalkningstjenesten besøg og opfordrede til at menighedsrådene anvender rapporterne som
grundlag for tilbud på kalkning af kirkerne.
Det blev drøftet hvorledes et fremtidig samarbejde om kalkning af kirkerne kunne være.
Provstiudvalget drøfter forslagene på næste møde.

Lone Wellner orienterede om
Planlægning af fremtiden for provstiets kirkegårde.
Herunder om netværksmøde afholdt for gravere og kirkeværger med fokus på at få lavet udviklings- og
plejeplaner.
Kursus afholdt for gravere i brug af digitalt kirkegårdskort. Provstiudvalget opfordrer til at menighedsrådene
støtter graverne i dette arbejde.
Det blev foreslået at 1 til 2 gravere afprøver Ipads som hjælperedskab på kirkegårdene. Interesserede
menighedsråd, hvor graveren vil stille sig til rådighed, skriver herom til provstiet.
Menighedsrådene opfordredes til at medsende fotodokumentation ved ansøgninger og synsrapporter.
Ligeledes opfordredes menighedsrådene til fremsende oplysninger om arrangementer til provstiets hjemmeside.

5. Arendse Wulff-Jørgensen og Andreas La Cour orienterede om præsternes studietur til England.
EVT. intet

Således opfattet
Merete Toftegaard Hansen

