Referat for: Aabenraa Provstiudvalg
PU møde 3. april 2018. Kl. 16,30
Mødested: Provstikontoret

Fraværende med afbud: Anne Marie Laier
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

Referat fra sidste møde

Godkendt

3

Finansiering af ungdomspræst

Punktet udsættes til der kommer nærmere afklaring
om finansieringen

25 % af sognepræstestillingen (ungdomspræst)
i Varnæs skal fra og med 2019 lokalfinansieres.

4

Budget 2019
Provstiet skal melde budget 2019 ud til alle
sogne senest 15. april 2018

5

DAP undervisning for PU og menighedsråd
Flere menighedsråd har efterspurgt
undervisning i DAP.
Der er taget kontakt til Rise og Bov
menighedsråd for at høre hvor gode deres
netforbindelser er i sognegården.
Rise har ikke netforbindelse nok.
Bov har netforbindelse nok til at kurser kan
afholdes i deres sognegård.

6

PU - politisk politik for perioden 2017 20121
Forslag fra budgetudvalget:
Provstiudvalget for Aabenraa provsti finder i
begyndelsen af sin valgperiode, anledning til at
gøre status over økonomien i provstiet samlet
set og formulere sine overordnede principper
for sin økonomisk politik frem mod 2020 og i
årene herefter.
PU mener at der overordnet set, er en sund
økonomi i Aabenraa Provsti, idet den samlede

Referat,03-04-2018

Provstiudvalget ønsker at fastholde
kirkeskatteprocenten på 0,95 %.
Budgettal udmeldes inden 15.04.18 til
menighedsrådene på økonomiportalen samt i email.
I første omgang afholdes der et "prøvekursus" for
PU medlemmer.
Datoforslag udsendes snarest.

Redigeret forslag medtages på næste PU møde:
Provstiudvalget for Aabenraa provsti finder i
begyndelsen af sin valgperiode, anledning til at
gøre status over økonomien i provstiet samlet set
og formulere sine overordnede principper for sin
økonomisk politik frem mod 2020 og i årene
herefter.
PU mener at der overordnet set, er en sund
økonomi i Aabenraa Provsti, idet den samlede
lånesum er bragt ned i passende størrelse og PU
oplever, at sognene er økonomisk ansvarlige.
Side: 1

Mødepunkt
lånesum er bragt ned i passende størrelse og PU
oplever, at sognene er økonomisk ansvarlige.
Provstiudvalget har det overordnede princip og
sigte, at de enkelte sogne skal være
selvstyrende.
Det betyder f.eks. at sognene har deres egen
selvstændige økonomi og råderum - og ikke
styres af pulje opdelt økonomi
Provstiudvalget ønsker, at der fortsat bør være
økonomisk mulighed for forskellighed i de
enkelte sogne.
Generelt vil PU gerne tilskynde sognene til, at
bruge midler til fremtidssikrende tiltag.
Helt konkret foreslår PU, at man i budgetår
2020 vil tilføre sognene, hvad der svarer til
10% af det enkelte sogns driftsmidler, som
ekstra tilskud i anlægsmidler.
Disse anlægsmidler skal bruges til
investeringer, som vil reducere driftsudgifter i
fremtiden.
For eksempel, isolering, nye vinduer,
varmestyring, nye varmeanlæg, varmepumpe,
robotstøvsuger, robot klipper, LED belysning.
Der vil forinden blive lavet et ide katalog.
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Budgetsamråd - planlægning
Budgetsamråd 30. august 2018
Foreløbige forslag til emner:
- Ledelse for menighedsråd
- Arbejdsmiljø
- Godt kirkemiljø

8

9

2020 jubilæumsplaner

Beslutning
Provstiudvalget har det overordnede princip og
sigte, at de enkelte sogne skal være selvstyrende.
Det betyder f.eks. at sognene har deres egen
selvstændige økonomi og råderum - og ikke styres
af pulje opdelt økonomi
Provstiudvalget ønsker, at der fortsat bør være
økonomisk mulighed for forskellighed i de enkelte
sogne.
Generelt vil PU gerne tilskynde sognene til, at
bruge midler til fremtidssikrende tiltag.
Provstiudvalget foreslår, at man i budgetår 2020 vil
tilføre sognene, hvad der svarer til 10% af det
enkelte sogns driftsmidler, som ekstra tilskud i
anlægsmidler.
Anlægsmidlerne skal bruges til investeringer, som
vil reducere driftsudgifter i fremtiden.
For eksempel, isolering, nye vinduer, varmestyring,
nye varmeanlæg, varmepumpe, robotstøvsuger,
robotklipper, LED belysning.

Nye forslag:
- Fremtidssikrende tiltag - drøftelse
- Rekruttering til MR og PU: Hvordan få nye
mennesker engageret i menighedsrådene? Evt.
oplæg v. Odinteatret "Byttehandel".

Jubilæum for genforeningen

Haderslev stift lægger opgaven ud til provstierne.
Udsendes: Opfordring til menighedsrådene om at
indsende deres planer for genforeningsfejringen.

Orientering fra stiftsrådet v. Ove

Stiftsrådet afholder visionsdag 11.04.18
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Orientering
10

Burkal sogn syn referat
Sag: Syn 2018 menighedsråd (1320)

Taget til efterretning

Burkal sogn syn referat

11

Hjordkær Syn kirke og kirkegård.2018.
Sag: Syn 2018 menighedsråd (1320)

Taget til efterretning

Hjordkær Syn kirke og kirkegård.2018.

12

Øster Løgum 5 % midler til Østerholt
udbetalt
Sag: Reservefonden 5% midler (960)

Taget til efterretning

Øster Løgum 5 % midler til Østerholt udbetalt

13

Aabenraa - Anmodning om opførelse af nyt
krematorium på Aabenraa kirkegård
Sag: Aabenraa krematoriet (1224) - Aabenraa
Sogn

Taget til efterretning

Aabenraa - Anmodning om opførelse af nyt
krematorium på Aabenraa kirkegård

14

ERFA møde for formænd 11. september
2018
Sag: ERFA grupper (874)

Taget til efterretning

ERFA møde for formænd 11. september 2018

15

Lokalplaner
Sag: Lokalplaner 2018 (1310)

Taget til efterretning

Meddelelse om statusskift i plan i Plandata.dk
Meddelelse om statusskift i plan i Plandata.dk
Meddelelse om statusskift i plan i Plandata.dk
Meddelelse om statusskift i plan i Plandata.dk
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Orientering
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Stiftsdagen 2018
Sag: Haderslev stift.Orienteringer (851)

Taget til efterretning

Stiftsdagen 2018

17

Vedrørende lønudbetaling ved en eventuel
konflikt
Sag: Provstiudvalget diverse (1031)

Taget til efterretning

Vedrørende lønudbetaling ved en eventuel
konflikt

18

Eventuelt

Fra Kirkeministeriet:
Anmodning om drøftelse af "Forsøg i folkekirken".
"Forsøg i folkekirken har været drøftet med
provstiets menighedsråd.
Der var ikke interesse herfor.

19

Kommende PU møder

Afbud fra Marianne Ring til PU møde 01.05.18

Tirsdag d. 1. maj 2018
Tirsdag d. 26. juni 2018: primært budgetmøde
Tirsdag d. 14. august 2018
Torsdag d. 30. august 2018: Budgetsamråd på
Folkehjem
Tirsdag d. 4. september 2018 kl. 17,00
Tirsdag d. 9. oktober 2018
Tirsdag d. 6. november 2018
Tirsdag d. 4. december 2018
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Underskrifter vedr. møde d. 03-04-2018

Kirsten Kruchov Sønderby

Anna Kristine H Schumacher

Anne-Marie Bomholt Laier

Elisa Bagger Sørensen

Jens Christian Hvergel

Jes Jessen Iversen

Kirsten Kruchov Sønderby

Kjeld Sørensen

Marianne Leonhard Ring

Ove Steiner Rasmussen
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