Referat for: Aabenraa Provstiudvalg
PU møde 8. februar 2016. Kl. 16,30
Mødested: Provstikontoret

Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Godkend

2

Referat fra sidste møde

Godkendt

3

Budget 2017

Som udgangspunkt samme tal som i budget 2016.
Der sættes fokus på lønninger.

Indledende drøftelser
Medtages som punkt på PU mødet i marts
4

Evaluering af Stormøde for menighedsråd
21.01.16

- Der er kommet mange positive tilbagemeldinger:
- Det var godt med tid til samtale. Alle kom til
orde. Nogle kunne godt have brugt mere tid til
samtalerne.
- De fleste syntes 2 timer var fint.
- God mødeform.
- Godt program.
- God mødeledelse.
Stormøde i 2017 kommer til at handle om visioner
og målsætninger.

5

Hjordkær budget 2016: Køkken præstebolig
Sag: Hjordkær kirkekasse (1193) - Hjordkær
Sogn
Anmodning om godkendelse af at
menighedsrådet har brugt frie midler til nyt
køkken i præstegården

Godkendt, at Hjordkær menighedsråd bruger frie
midler til finansiering af istandsættelse af køkken i
præstegården.

Hjordkær budget 2016: Køkken præstebolig

6

Kirkegårdstakster Bylderup
Sag: Bylderup Kirkegård (1194) - Bylderup
Sogn
Anmodning om ændringer af nogle af
kirkegårdstaksterne på Bylderup kirkegård

Godkendt at GIAS priserne stiger

Kirkegårdstakster Bylderup

Referat,08-02-2016

Side: 1

Mødepunkt
7

Kliplev vedr. jagtlejekontrakt
Sag: Kliplev menighedsråd (1089) - Kliplev
Sogn

Beslutning
Afventer svar fra Kliplev menighedsråd og
Haderslev stift.

Kliplev Svar Vedr. jagtlejekontrakt
Kliplev- Jagtlejekontrakt . Sendt fra HS til
menighedsrådet til udtalelse

8

Orienteringsmøde for menighedsråd 17.
03.16. Dagsorden

Infomødet er en mulighed for orientering og
drøftelse mellem provstiudvalg og menighedsråd,
(og menighedsråd imellem) om aktuelle spørgsmål
og problemstillinger.
Ved mødet den 17. marts 2016 kl. 17,30 - 20,30
skal vi tale om :
Valg til menighedsråd 2016:
Hvad er menighedsrådenes holdning til den
foreslåede fælles dato for orienteringsmøde?
Skal der være fælles annoncering for provstiets
menighedsråd?
Efter valget - De nye menighedsråd
Erfaringsvideregivelse:
Hvad ville du gerne have vidst da du var ny?
Hvordan kan provstiudvalget støtte de nye råd, og
herunder, er der behov for ERFA grupper for
kirkeværger, formænd, kasserere m.fl?
Regnskab – budget årets gang
Samarbejde mellem menighedsråd:
Hvad bliver der brug for i fremtiden, hvordan
hjælper vi hinanden
Professionalisering af regnskabsopgaven, hvad er
menighedsrådenes holdning til evt. fremtidigt
fælles regnskabskontor.
Mange menighedsråd i provstiet har
jordbesiddelser og indgår forpagningskontrakter –
kan man evt. udbyde udarbejdelse af
forpagtningskontrakter for hele provstiet i
licitation?
Overvejelse af samarbejde med Dansk Røde Kors
om mødet med flygtninge og migranter
Reformationsjubilæet 2017. Hvad skal der ske hos
os?

9

Provstiudvalgets økonomiske politik nyformulering til medsendelse ved
rammeudmelding for budget 2017

Referat,08-02-2016

Medtages som punkt på PU møde i marts.
Jes og Even udarbejder forslag
Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

Når provstiudvalget i marts måned 2016
udsender nye budgetrammer, medsendes
nyformulerede orienteringer og forklaringer på
provstiudvalgets økonomiske politik
10

Udbud af provstirevisionen i 2016
Sag: Revision (835)

Der er ønske om, at der i revisionsprotokollaterne
indsættes et skema, således at det er nemt for
menighedsrådene at indsætte kommentarer til
bemærkninger i revisionsprotokollatet.

Udbud af provstirevisionen i 2016
I det hele taget er der ønske om, at arbejdsgangene
vedr. elektronisk indlæsning af budget og
regnskaber i Dataarkivet forenkles.
Det er besværlig, at der skal indlæses referater så
mange gange årligt.
Der rettes henvendelse herom til Kirkeministeriet.
11

Vejledende honorarsatser til formænd,
kasserer, kirkeværger og kontaktpersoner.
Sag: Alle menighedsråd (1080)

Rammerne udmeldes til menighedsrådene.

Vejledende honorarsatser til formænd, kasserer,
kirkeværger og kontaktpersoner.
Honorarer 2016 - ramme og fordelingsforslag.
Fordelingsforslag fra Hedensted provsti

12

Afholde kursus vedr. Folk i jobprøvning på
kirkegårdene

Der gives rigtig god vejledning fra Jobcentret.
Vi kan henvise til relevant støtte

13

Ravsted Menighedsråd / Ophævelse af
opsparingskonto konto
Sag: Ravsted (1195) - Ravsted Sogn
Anmodning om ophævelse af konto på kr.
54.364 oprindelig båndlagt til etablering af P
plads ved kirken.
P pladsen blev er etablere for flere år siden og
beløbet blev ikke brugt.
I stedet ønskes beløbet brugt til medfinansiering
af etablering af handicaptoilet i
graverbygningen. Dette byggeri i er i gang.

Godkendt, at følgende konto ophæves: Konto på kr.
54.364,02 oprindeligt båndlagt til etablering af
parkeringsplads ved Kirken.
Det godkendes endvidere, at beløbet kr. 54.364,02 i
stedet buges til finansiering af etablering af
handicaptoilet i graverbygningen ved Ravsted
kirke.

Ravsted Menighedsråd / Ophævelse af
opsparingskonto konto

14

Øster Løgum kirkegårdsvedtægt
Sag: Øster Løgum Kirkegård. (859) - Øster
Løgum Sogn

Referat,08-02-2016

Godkendt

Side: 3

Mødepunkt

Beslutning

Øster Løgum kirkegårdsvedtægt

15

Varnæs Bagerhuset. Brug af frie midler
Sag: Varnæs kirkekasse (1196) - Varnæs Sogn
Anmodning om tilladelse til at bruge kr.
91.196,74 af de frie midler til istandsættelse af
Bagerhuset ved præstegården

Godkendt, at Varnæs menighedsråd bruger kr.
91.196,74 af de frie midler til finansiering af
uforudsete reparationer på Bagerhuset ved
præstegården

Varnæs Bagerhuset. Brug af frie midler

Referat,08-02-2016
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Orientering
16

Bylderup Kirke. Referat af byggemøde
20.01.16
Sag: Bylderup Kirke. Diverse arbejder. (917) Bylderup Sogn

Taget til efterretning

Bylderup Kirke. Referat af byggemøde
20.01.16
Bylderup Kirke. referat af byggemøde 27.01.16

17

Ensted: rykker for regulerings planen for
Ensted Kirkegård.
Sag: Bylderup Kirkegård (1194) - Bylderup
Sogn

Taget til efterretning

Ensted: rykker for regulerings planen for
Ensted Kirkegård.

18

Hellevad Kirke. Refeart af byggemøde
06.01.16
Sag: Hellevad kirke: tårn og borebiller (883) Hellevad Sogn

Taget til efterretning

Hellevad Kirke. Refeart af byggemøde 06.01.16
Hellevad Kirke. Referat af byggemøde 13.01.16
Hellevad Kirke. Referat af byggemøde 20.01.16
Hellevad Kirke. Referat af byggemøde 27.01.16

19

Kliplev præstegård - fraflytningssyn 29.01.16
Sag: Kliplev præstegård (891) - Kliplev Sogn

Taget til efterretning

Kliplev præstegård - fraflytningssyn 29.01.16

20

Rise Sognegård - byggemødereferat nr.
35+36
Sag: Rise: Sognegård ombygning (905) - Rise
Sogn

Taget til efterretning

Rise Sognegård - byggemødereferat nr. 35+36

Referat,08-02-2016

Side: 5

Orientering
Rise Sognegård - byggemødereferat nr. 37
Rise Sognegård - byggemødereferat nr. 39
Rise Sognegård - byggemødereferat nr. 4o

21

Tinglev menighedsråd ændringer
Sag: Tinglev menighedsråd (1121) - Tinglev
Sogn

Taget til efterretning

Tinglev menighedsråd ændringer

22

Lokalplan: Område til
uddannelsesinstitutioner ved Vestvejen
Sag: Lokalplaner 2016 (1190)

Taget til efterretning

Lokalplan: Område til uddannelsesinstitutioner
ved Vestvejen
Opgradering af luftledning mellem Kassø og
Frøslev: Flytning af borgermøde
Aabenraa Kommune - opgradering af
luftledning mellem Kassø-Frøslev
Aabenraa Kommune - opgradering af
luftledning mellem Kassø-Frøslev
Lokalplan - udvidelse af erhverv på Hønkysvej
2, 6230 Rødekro - Egvad kirkes omgivelser
Aabenraa Kommune - indkaldelse af idéer og
forslag - opgradering af luftledning mellem
Kassø-Frøslev

23

Notat fra PwC vedr. honorar og
kørselsgodtgørelse
Sag: Revision (835)

Taget til efterretning

Notat fra PwC vedr. honorar og
kørselsgodtgørelse

24

Personalekonsulent: Månedsopgørelse

Referat,08-02-2016

Taget til efterretning
Side: 6

Orientering
Aabenraa
Sag: Fælles personalekonsulent (954)
Personalekonsulent: Månedsopgørelse
Aabenraa
Haderslev Domprovsti har godkendt:
Samarbejdsaftale pr. 1. januar 2016 hvor
Sønderborg er optaget

25

Provstesyn 2016. Oversigt
Sag: Provstesyn 2016. (1189)

Taget til efterretning

Provstesyn 2016. Oversigt

26

Restferie, advisering via sms, samt
oprydning inden overgangen til FLØS2
Sag: Haderslev stift.Orienteringer (851)

Taget til efterretning

Restferie, advisering via sms, samt oprydning
inden overgangen til FLØS2

27

Tidsfrister for indsendelse af lønmateriale
for første halvår 2016
Sag: Haderslev stift.Orienteringer (851)

Taget til efterretning

Tidsfrister for indsendelse af lønmateriale for
første halvår 2016

28

Vejledende vikarsatser 2016
Sag: Fælles vikartakster (1130)

Taget til efterretning

Vejledende vikarsatser 2016

29

Eventuelt

Intet

30

Kommende PU møder

Taget til efterretning

- Tirsdag d. 1. marts 2016
- Torsdag d. 17. marts 2016 kl. 17,30 - 21,00:
Infomøde for menighedsråd på Folkehjem
- MANDAG d. 4. april 2016
- Tirsdag d. 3. maj 2016 – Afbud fra Ove
Referat,08-02-2016

Side: 7

Orientering
Steiner Rasmussen
- Tirsdag d. 31. maj 2016
- Tirsdag d. 28. juni 2016. Især budgetmøde
- Ingen møder i juli
- Tirsdag d. 9. august 2016 – afbud fra Jens
Kvist
- Torsdag d. 25. august 2016 kl. 19,00 – 21,00
på Folkehjem: Budgetsamråd
- Tirsdag d. 6. september 2016
- Tirsdag d. 4. oktober 2016
- Tirsdag d. 1. november 2016
- Tirsdag d. 6. december 2016
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Underskrifter vedr. møde d. 08-02-2016

Kirsten Kruchov Sønderby

Anna Kristine H Schumacher

Anne-Marie Bomholt Laier

Even Helge Christensen

Jens Christian Hvergel

Jens Kvist

Jes Jessen Iversen

Kirsten Kruchov Sønderby

Kjeld Sørensen

Ove Steiner Rasmussen
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