Referat for: Vejle Provstiudvalg
PU møde 17. februar 2015. Kl. 14.00
Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle

Tove Bjørn Jensen var fraværende med afbud.
Bendt Spendrup Mathiasen forlod mødet efter punkt 12.
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

www.provstiudvalg.dk
3

Eventuel ændring af mødedato i november
Sag: Møder PU 2015 (2373)
Provsten har fået problemer med det
berammede PU møde 16.11.2015 kl. 14-17 og
foreslår, at mødet flyttes til torsdag, den
12.11.2015 kl. 14 - 17.

Provstiudvalgsmøde 16.11.2015 flyttes til
12.11.2015 kl. 14 – 17.

Møder i 2015
Tilrettet Mødeplan Provstiudvalget 2015
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Regnskab 2013
Sag: Regnskab 2013 - 1. generelt (1967)
Der synes at være betragtelige problemer i
menighedsrådene med at forstå, hvorledes
regnskabsgodkendelsen skal foregå.
Kirkeministeriet og Provstiudvalget har
redegjort for fremgangsmåden ved
henvendelser til menighedsrådene siden
september 2014. Disse vejledninger er gentaget
adskillige gange, idet Provstiudvalget er
forpligtet på, at Kirkeministeriets fastlagte
retningslinier følges. Vedrørende bysognenes
regnskab 2013 har Provstiudvalget besluttet at
se bort fra den foreskrevne fremgangsmåde,
men dette kan ikke lade sig gøre vedr. regnskab
2014. Der afventes fortsat en redegørelse fra de
4 bysogne på, hvorledes dette agtes gjort i
overensstemmelse med regelsættet.
Provstiudvalget behandler under dette punkt de
sidst indkomne svar fra de menighedsråd, der
fortsat mangler at færdiggøre
regnskabsgodkendelsen.
Offentliggørelse af R2013

Referat,17-02-2015

Manglende godkendelse til offentliggørelse af
regnskab 2013 vedr. kirkekasserne i Vejle Provsti –
kan godkendes jf. følgende:
Vedr. Ødsted – ved modtagelsen af MR referat af
28.01.2015.
Vedr. Mølholm – ved indlæst MR referat af
28.10.2014, der dog omtaler ”provstiets
godkendelse” som behandling af protokollat.
Vedr. Grejs – ved modtagelsen af MR referat af
17.02.2015.
Vedr. Vinding – ved modtagelsen af MR referat
18.02.2015.
Vedr. ”bykirkerne” Vejle – jf. tidligere PU
beslutning kan der godkendes til offentliggørelse,
selv om der af tekniske grunde står ”Nørremarken”
ved alle indberetninger, og af samme grund kan
Vor Frelsers og Sct. Nicolai åbenbart ikke længere
indlæses. Disse MR referater af Provstiets
godkendelse skal fremgå af ESDH – Provstiets
journaliseringssystem. På grund af tekniske og ikke
regnskabsmæssige korrekte grunde kan R2013
vedr. Vejle Kirker og Kirkegårde ikke
offentliggøres og godkendelser med disse
forbehold er journaliserede i ESDH – Provstiets
journaliseringssystem.
Side: 1

Mødepunkt

Offentliggørelse af regnskaber
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Budget 2016
Procedure vedr. foreløbige driftsrammer vedr.
2016 behandles, ligesom det besluttes,
hvorledes budgetsamrådet den 25. marts skal
finde sted.
Dagsorden til fyraftensmøde den 3. marts
gennemgås.
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Kirkegårdsplaner Vejle Provsti
Sag: 1. Rapporter om kirkegårde 2014 - (2444)
Provstiudvalget har på sidste møde jf. punkt 12
i referatet besluttet at der arbejdes videre med
kirkegårdsplanerne. Finansiering af udgifterne
behandles. Der er vedhæftet faktura vedr.
planer for 5 kirkegårde.

Beslutning
Vedr. fremtidige regnskaber 2014 ff. arbejder
Provstiudvalget og kassererkontoret sammen om at
finde en løsning.
1. Der udarbejdes forslag til hvilke områder, der ses
nærmere på ved forårsmøder.
2. Vi opfordrer Menighedsrådene til at anvende
kommentarfeltet i Regnskab 2014 til oplysning af
antal konfirmander og børnekonfirmander mv.,
samt udvide kommentarerne vedr. afvigelser
mellem budget og regnskab på artsniveau.
3. Der udsendes - jf. tidligere procedure - uddrag af
PSI – Plan Større Investeringer – til evt. ajourføring
i kirkekasserne.
4. Provstiudvalget kommunikerer med Vejle
Kommune vedr. forventning til ligning 2016.
5. Der spørges i Provstiets menighedsråd om deres
vurdering af forholdet mellem drifts- og
anlægsprocent af kirkeligningen.
6. Vedr. dagsorden til møde 03.03.2015 – Den blev
gennemgået uden bemærkninger.
Provstiudvalget sender de fremsendte fakturaer til
de pågældende menighedsråd med henblik på
senere refusion. Der sendes meddelelse om
projektet ud til de øvrige menighedsråd.

SV: faktura fra Preben Skaarup
Faktura fra Preben Skaarup
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Digitalisering af kirkegårdskort
Sag: Mølholm Kgd. 2015 (2493) - Mølholm
Sogn
Mølholm Menighedsråd spørger til finansiering
af udgifter til digitale kirkegårdskort.
Provstiudvalget kan behandle denne
henvendelse, men endvidere drøfte sagen
generelt.

Der er jf. tidligere udmelding af 20.11.2014 ikke
afsat fællesmidler til digitalisering af
kirkegårdskort. Mølholm Menighedsråd anmodes
derfor om at afholde udgiften for indeværende, men
er velkommen til at ansøge om 5% midler senere
på året, såfremt denne udgift ikke kan dækkes af
Menighedsrådets egne midler.

Digitalisering af kirkegårdskort
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Mølholm kirkegård - anlæggelse af
skovkirkegård
Sag: Mølholm Kgd. 2015 (2493) - Mølholm
Sogn

Provstiudvalget tilslutter sig
Kirkegårdskonsulentens udtalelse vedr. dyrehegn
mv.

Mølholm kirkegård - anlæggelse af
skovkirkegård
Referat,17-02-2015

Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

SV: Mølholm kirkegård - anlæggelse af
skovkirkegård
Mølholm kirkegård - anlæggelse af
skovkirkegård
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Gavevejledning
Sag: 1. Gaver - vejledning 2014 - (2330)
Den udsendte gavevejledning viste sig at
indeholde en række unøjagtigheder vedr.
1. Befordringsgodtgørelse B indkomst
2. Skattefrie gavekort
3. Jubilæumsgratialer
Yderligere materiale vil blive eftersendt på
separat mail.

Gavevejledning blev revideret.
Ny gavevejledning udsendes og revideres også på
hjemmesiden.

Ingen skattefri befordringsgodtgørelse til
modtagere af B indkomst
Tilretning Vejledning vedr. gaver erstatter
tidligere fremsende 18.12.2014
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Jerlev Kirke - nyt tag våbenhus evt. 5%
midler
Sag: Jerlev Kirke - tag på våbenhus 2014 2015 (2314) - Jerlev Sogn
Det fremsendte projekt er dyrere end den
anlægsramme, der i 2014 var bevilget til
formålet. Det forventes, at der fremsendes
ansøgning om 5% midler til uforudset
fordyrelse af projektet.

Der bevilges 5% midler til den uforudsete
fordyrelse af projektet. Der fremsendes opgørelse
over projektets faktiske udgifter, hvorefter saldo
minus tidligere bevilgede anlægsmidler kr. 100.000
kan bevilges – dog maksimalt kr. 100.000,00.

Projektbeskrivelse tag på våbenhus Jerlev Kirke
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Takster for leje af kapel
Sag: Egtved Kgd. 2013 (2082) - Egtved Sogn
Provstiudvalget tager stilling til takst for leje af
kapel fra ét sogn til et andet, samt andre forhold
desangående.

Der henvises til GIAS priserne.

SV: Vedr. Leje af kapel
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Nye initiativer
Sag: Diverse 2015 (2446)
Der vedhæftes henvendelse fra Erik Villadsen,
som opfølgning på mødet med
menighedsrådene den 5. februar 2015.

Provstiudvalget indhenter resultater af
spørgeskemaer fra Nørremarken og KollerupVindelev.

VS: Tak for i dag
Referat,17-02-2015

Side: 3

Mødepunkt

13

Tilbud om bygherrerådgivning
Sag: Konsulenter generelt 2013 - (1981)
Provstiudvalget drøfter muligheden for
bygherrerådgivning. Dette anliggende vil også
blive behandlet på fyraftensmøde den 3. marts.

Beslutning

Mulighed for bygherrerådgivning præsenteres for
Menighedsrådene.

Langvad Byggeconsult
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Medlemskab af Teologi for voksne i
Haderslev Stift
Sag: Kursus 2015 (2352)
Provstiudvalget behandler henvendelse om
medlemsskab af "Teologi for Voksne" og
vælger medlem til samme.

Inger Kragh-Schwarz blev valgt til at repræsentere
Provstiudvalgets medlemsskab af ”Teologi for
Voksne”, og medlemsgebyret betales af PUK
kassen, hvor det derfor indregnes fra Budget 2016
ff.

Teologi for voksne
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Brejning Præstegård
Sag: Gauerslund Pr.b. 2014 - 2015 Tofte Allé
(2308) - Gauerslund Sogn
Gauerslund Menighedsråd har ikke fremsendt
projektbeskrivelse jf. vedhæftede bilag.

Provstiudvalget efterspørger atter projekt vedr.
istandsættelsen af Brejning Præstegård.

Brejning Præstegård
SV: Brejning Præstegård
SV: Brejning Præstegård
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Udmatrikulering Vejle Østre Kirkegård
Sag: Østre Kgd. 2015 (2522) - Sankt Nikolaj
Sogn

Provstiudvalget anbefaler udmatrikuleringen.

SV: Vedr. udmatrikulering Østre Kirkegård

Referat,17-02-2015

Side: 4

Orientering
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Begravelse af ubemidlede - Haderslev Stift
09.01.2014
Sag: Begravelser 2013 - (1804)

Der blev orienteret.

Begravelse af ubemidlede - Haderslev Stift
09.01.2014
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Eventuelt

19

Personalekonsulent
På lukket dagsorden

Referat,17-02-2015

Selvkørende katafalk fra Vejle Kirker og
Kirkegårde præsenteres for Menighedsrådene.
Kirkens Forum afholdes den 25. og 26. september
2015 kl. 9 – 16 i Fredericia.

Side: 5

