Referat for: Vejle Provstiudvalg
PU møde 9. januar 2017. Kl. 14.00
Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle

Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Der tilføjes følgende 3 punkter:
Forslag til lov om forsøg i Folkekirken
Diakonipræstestillingen
Revisionsprotokollat beholdningseftersyn 2016

2

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

www.provstiudvalg.dk
3

Ny regnskabsinstruks - december 2016
Sag: PUK Regnskabsinstruks 2016 (2857)
Regnskabsinstruksen er tilrettet den nye fælles
instruks for menighedsråd og provstiudvalg.

Regnskabsinstruks godkendt og underskrevet.

Regnskabsinstruks til PU-møde 9/1-17

4

Møde den 7. februar 2017 med
menighedsformænd
Provstiudvalget drøfter og tager stilling til
forløbet af mødet den 7. februar 2017, møde
uden tal, hvor det fremtidige arbejde skal
drøftes, herunder hvorledes vi bedst planlægger
valg til provstiudvalget i efteråret 2017.

5

Henvendelse fra Stiftsrådet vedr. input fra
provstiudvalg
Sag: Stiftsråd 2016 - (2937)
Provstiudvalget har fået henvendelse fra
Stiftsrådet vedr. fokusområder m.v.

Provstiudvalget prøver at lade de kommende års
arbejde i provstiet være et hovedtema. Ligeledes
drøftes målsætninger og diakoniarbejde. Der gives
mulighed for at indsende forslag til emner.

Provstiudvalget finder at de foreslåede
fokusområder bør fortsætte. Antallet af stiftsudvalg
kan med fordel vurderes årligt, og ved ledighed i
disse udvalg kan PU med fordel inddrages i
udpegningen af nye medlemmer.

Henvendelse fra Stiftsrådet vedr. input fra
provstiudvalg

6

Projekt om gudstjenesten medio 2017- medio
2021
Sag: 1. Kursus andre end TPC 2017 (2903)
Provstiudvalget tager stilling til, om vi ønsker
at indgå i det skitserede projekt.

Provstiudvalget iværksætter en undersøgelse
vedrørende interesse for projektet i de enkelte
sogne.

Projekt om gudstjenesten medio 2017- medio
2021

Referat,09-01-2017

Side: 1

Mødepunkt
7

Ansøgning om 5% midler
Sag: 5% midler 2016 (2699)
Ansøgning om 5% midler - Mølholm vedrørende brugsvandsveksler

Beslutning
Ansøgningen er imødekommet. Der bevilges kr.
23.408,75.

Ansøgning om 5% midler

8

Ansøgning 5% Kollerup Kirke
Sag: 5% midler 2017 (2945)
Ansøgning 5% - istandsættelse af krucifiks i
Kollerup Kirke

Ansøgningen er imødekommet. Der bevilges op til
kr. 55.800,00.

Ansøgning 5% Kollerup Kirke

9

Forslag til lov om forsøg i Folkekirken

Provstiudvalget er positivt indstillet overfor
intentionerne vedrørende forsøg i Folkekirken. Der
gøres imidlertid opmærksom på, at provstiet som
administrativ enhed er en lille enhed uden
voldsomme ressourcer. Der gøres opmærksom på,
at forsøgene vil indebære forøgede udgifter.

10

Diakonipræstestillingen

Punktet behandles på næste møde.

11

Revisionsprotokollatet 2016

Godkendt

Beholdningseftersyn - november 2016

Referat,09-01-2017
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Orientering
12

Køkkenet på Kystager 20, 7120 Vejle Ø,
redegørelse for tilbudsgivningen vedr.
projektet
Sag: Bredballe Pr.b. 2016 - Kystager 20 (2895)
- Bredballe Sogn

Der blev orienteret.

Køkkenet på Kystager 20, 7120 Vejle Ø,
redegørelse for tilbudsgivningen vedr. projektet
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Hvejsel kirke - ændring af indretningen i
sideskibet
Sag: Hvejsel Kirke 2016 - ændring af sideskib,
bænke m.m. (2834) - Hvejsel Sogn

Der blev orienteret.

Hvejsel kirke - ændring af indretningen i
sideskibet
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Eventuelt

Referat,09-01-2017

Intet

Side: 3

