Referat for: Vejle Provstiudvalg
PU møde 19. januar 2015. Kl. 16.00
Mødested: Haraldsgade 10, 7100 Vejle

Inger Kragh-Schwarz var fraværende med afbud.
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

www.provstiudvalg.dk

Referater fra ordinære provstiudvalgsmøder lægges
på hjemmeside www.vejleprovsti.dk
Ordningen evalueres på PU møde januar 2016.

Provstiudvalget tager under dette punkt stilling
til, om referater af PU møder skal lægges på
Provstiets hjemmeside.
3

Ødsted Præstegård
Sag: Ødsted Pr.b. 2013 - 2015 (1807) - Ødsted
Sogn
Det må forventes, at der ansøges om
låneoptagelse jf. artikel.

Der foreligger ingen ansøgning herom til
Provstiudvalget.

Artikel VAF 09.01.2015 vedr. Ødsted
Præstegård

4

Sognehus byggeri i Ødsted
Sag: Ødsted 2013 - 2015 - nyt sognehus (2048)
- Ødsted Sogn
Det må forventes, at der fremkommer
henvendelse fra Ødsted Menighedsråd.

Der foreligger ingen henvendelse herom til
Provstiudvalget.
Provstiudvalget stiller sig til rådighed for drøftelse
med Menighedsrådet vedr. det videre forløb, når
Menighedsrådet ønsker det.

Sognehus byggeri i Ødsted

5

Vedrørende administrative funktioner m.v.
Sag: 1. Diverse vedr. MR 2015 (2463)
Provstiudvalget drøfter oplæg til møde 3. marts
2015.

Der udarbejdes opgørelse over afholdte udgifter
vedr. kassererfunktioner og personregistreringer.

Vedrørende administrative funktioner m.v.

6

5% midler - opdatering af kriterier
Sag: 5% midler 2015 (2477)
Provstiudvalget har modtaget et par
ansøgninger om 5% midler, hvor beløbet er så
"lille", at det ikke opfylder det hidtidige krav
om bagatelgrænse på ½ % af ligningsbeløbet.

Referat,19-01-2015

Provstiudvalget beslutter, at bagatelgrænsen ændres
til ½ % af driftsrammen iflg. model oplyst på
tilsendt rammebrev i september forud for det
kalenderår, der ansøges i.
Der sendes information herom til Menighedsrådene
i Provstiet med link til hjemmesiden, hvor
Side: 1

Mødepunkt
Det kan overvejes, om bagatelgrænsen evt. skal
ændres, f.eks. så det er en procentdel af
driftsrammen, der angiver bagatelgrænsen.

Beslutning
informationen også vil være tilgængelig.

5% midler - opdatering af kriterier

7

Honorarer formænd, kasserere etc. 2015 bemærk kontaktperson
Sag: 1. Honorar formænd etc. 2015 (2443)
Der foreligger forslag til opdateret vejledning
vedr. honorar til formænd mv. Denne er
udarbejdet med udgangspunkt i skrivelse fra
Haderslev Stift.
Bemærk at Vejle PU hidtil har opereret med
honorar til kontaktpersonen svarende til
halvdelen af formandens honorar, mens Stiftet
opererer med et honorar, der er ligestillet med
formandens honorar.

Det foreliggende udkast blev godkendt og
meddeles Menighedsrådene.
Vejledningen lægges også på hjemmeside
www.vejleprovsti.dk

Honorarer formænd, kasserere etc. 2015 bemærk kontaktperson
Vejledende honorarsatser til formænd.
kasserere, kirkeværger og kontaktpersoner for
2015

8

IT pedel
Sag: Målsætninger, visioner og
handlingsplaner 2014 - (2437)
Der henvises til vedhæftede bilag, og der vil
blive indhentet yderligere oplysninger.

Behovet undersøges nærmere.

Erfaring fra Kolding Provsti vedr. IT
medarbejder

9

Fælles APV løsning
Sag: 1. Diverse vedr. personale 2014 (2129)
PU besluttede at rette henvendelse til
menighedsrådene om fælles APV løsning. Der
er kun kommet tilbagemelding fra 2
menighedsråd p.t.

Mulighed for fælles abonnement forelægges
menighedsrådene ved kommende fællesmøder.

Skrivelse til alle MR i provstietvedr APV

10

Problematik vedr. selvstændige
kirkegårdskasser
Sag: Regnskab 2014 VK & K (2423) - Sankt
Nikolaj Sogn
Provstiudvalget drøfter problematik vedr.
selvstændige kirkegårdskasser jf. referat fra
sidste møde.

Referat,19-01-2015

Provstiudvalget vil behandle forslag vedr.
konsolidering af det fælles kirkegårdsregnskab i
kirkekasserne i Vejle by, når dette foreligger.
Regnskaberne 2014 skal være implementerede, så
de kan offentliggøres efter afslutning - dette iflg.
mundtlig oplysning fra Kirkeministeriet.

Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

Referat fra de fire bysognes formandsmøde

11

Manglende afslutning R2013 "bykirker"
Sag: Regnskab 2013 - 1. generelt (1967)
Regnskab 2013 er ikke afsluttet således som
retsreglerne foreskriver. Provstiudvalget tager
stilling til, hvad der videre skal ske.

Provstiudvalget fastholder godkendelsen af
"bykirkernes" regnskaber 2013, selv om alle
indlæsninger i "DATAARKIVET" står under
"Nørremarken", da dette - iflg. mundtlig oplysning
fra Kirkeministeriet - ikke kan ændres.

Menighedsrådets afsluttende behandling af
R2013 mangler

12

Kirkegårdsplaner Vejle Provsti

Provstiudvalget anbefaler, at der arbejdes videre
med planerne for alle Provstiets kirkegårde.

Som tidligere nævnt stilles der forslag om, at
Kirkegårdskonsulenten udarbejder et lille oplæg
vedr. kirkegårdsplaner for alle Provstiets
kirkegårde. Dette drøftes.
13

Vejle Kommune - offentliggørelse af forslag
til risikostyringsplan for oversvømmelser Vejle Midtby
Sag: 1. Risikostyringsplan oversvømmelser
Vejle Kommune 2015 - (2469)

Provstiudvalget foreslår "bykirkerne" i Vejle og
Vejle Kirker og Kirkegårde, at der udarbejdes
fællessvar sammen Provstiudvalget.

Vejle Kommune - offentliggørelse af forslag til
risikostyringsplan for oversvømmelser - Vejle
Midtby

Referat,19-01-2015

Side: 3

Orientering
14

Samleliste Opsparing, frie midler etc. pr.
31.12.2013
Sag: Regnskab 2013 - 1. generelt (1967)

Der blev orienteret.

Samleliste Opsparing, frie midler etc. pr.
31.12.2013

15

Status 2014 - Samleliste 2007 ff. 5% midler
Sag: 5% midler 2014 (2215)

Der blev orienteret.

Status 2014 - Samleliste 2007 ff. 5% midler

16

Eventuelt

Referat,19-01-2015

Intet at notere.

Side: 4

