Referat fra budgetsamtale/indledende budgetsamråd den 24. april 2019 i Munkebo

Velkomst v/Lone Wellner

1. 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 i
2020.
Der forventes en større fremskrivning af landskirkeskatten de kommende år. Dette skyldes bla. at
pensionsbyrden for tjenestemænd er større end forventet.
Den nye ferielov kan ligeledes komme til at belaste ligningen til kirkekasserne i 2020.
Kirkeministeriet forventes at udmelde senest 30.6.2019 om fremgangsmåden for hensættelse af feriepenge
vedr. den nye ferielov.
Udover forventede større projekter er der opstået ikke opsættelige projekter, der vedrører renovering af
Kerteminde Præstegård og Flødstrup Kirke.
I forbindelse med budgetlægningen opfordres Menighedsrådene til at være opmærksomme på det faldene
medlemstal, udviklingen på kirkegårdene, der betyder faldende indtægter.
Vi følger den nye budgetprocedure og menighedsrådene bedes kun aflevere bilag 5 (ønsker til drift) og bilag 6
(ønsker til anlæg). Aflevering bedes foretaget via økonomiportalen og senest 1 juni 2019.
Puk-kassens årsregnskab er tilsendt menighedsrådene sammen med udsendelse af dagsordenen. Der var ingen
bemærkninger til regnskabet fra budgetsamrådets deltagere.
2. Menighedsrådene orienterede om ønsker til drift og anlæg i 2019.

3. Lone Wellner orienterede om:
Status vedr. samarbejdet på kirkegården - Graverforum. Der skal ansættes ny kirkegårdsleder i KertemindeDrigstrup Menighedsråd. Tak til Ulrik for det store arbejde med Graverforum
Status for indsendelse af plejeplaner. Manglende plejeplaner bedes indsendt snarest.
Status for udviklingsplaner. Der indkaldes til netværksmøde, hvor fælles udbud for interesserede
menighedsråd skal drøftes.

4. Fælles tiltag i provstiet v/Eva Fischer Boel
Ansættelse af fælles kirke-skole medarbejder.
Der blev fremsat flere forslag til ansættelse og arbejdsområder. Provstiudvalget arbejder videre med baggrund i

diskussionen .

Fælles annoncering i Provstiet.
Tilbud for helside annonce i Kerteminde Ugeavis blev forelagt.
Menighedsråd, der ønsker deltage bedes senest 16. maj 2019 sende accept til Kerteminde Provsti.
Inspirationsdag
Forventes afholdt efter menighedsrådsvalget i 2020
Personalekonsulent
Der nedsættes en arbejdsgruppe med medlemmer fra interesserede menighedsråd. Provstiet indkalder til første
møde. Følgende menighedsråd tilkendegav interesse: Rønninge, Flødstrup-Ullerslev, Rynkeby-Revninge,
Munkebo.

5. Lone Wellner orienterede om:
Struktur og præsteembeder i Kerteminde Provsti.
Budgetsamrådet besluttede fælles annoncering i forbindelse med menighedsrådsvalget i 2020. Der vil blive lignet
beløb til dette formål på Puk-kassen.
6. Mikael Hoffman: Opfordrede til dialog. Søg konkrete oplysninger hos menighedsråd og provsti.
Anne Offersen: Problemer med forsikringsdækning for mindre maskiner, der kører på offentlig vej.

Således opfattet
Merete Toftegaard Hansen

