Referat for: Kalundborg Provstiudvalg
PU møde 30. april 2013. Kl. kl. 16.00
Mødested: Provstikontoret

Afbud:
Kirsten Thurø
Hans Helge Pedersen
Provsten orienterede om det totale nedbrud der har været i Provstiet.
Den 23. april 2013 fik alt el og EDB materiel 400W gennem sig, dette har betydet, at der ikke har været
noget EDB, el eller varme, der har virket i Provstiet. Vores PC er nu oppe at køre (7. maj), men det er ikke
muligt for os at printe og kopiere før efter den 15. maj 2013
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden bemærkninger

2

Orientering fra Provstikonsulenten

Provstikonsulenten orienterede om følgende:
- Hvidebæk Pastorat er i god gænge, dog er der pt.
et par opgaver vedr. en organist og en korsanger.
- Viskinge-Aunsø arbejder videre med en sag
omkring en kirkesanger.
- Gierslev, her er der en verserende personale sag.
- Tømmerup her foregår der adskellige ansættelser.
- Ledelses- og kompetence udvikling motorumsledelse for menighedsråd - det er et
projekt, der sættes i gang til efteråret.
- Provstiets årshjul lægges på hjemmesiden
- Opmåling af kirkegårde i Kalundborg Provsti er i
god gænge.
- Valg til Præstegårdsudvalget fremsendes snarest.
- Budgetmodellen, her har der været møde med
testsognene, og arbejdet skrider fremad.
- ERFA møde for kontaktpersoner.

3

Godkendelse af Årsregnskab 2011, Buerup
MR

Regnskabet godkendes, men det bliver indskærpet
over for MR, at alt bilagsmateriale skal fremsendes
til revisionen. Og det skal være det originale
materiale, der skal fremsendes.

4

Hallenslev MR - overskud 2012
Sag: Hallenslev MR overskud 2012 (699) Hallenslev Sogn

Provstiudvalget godkender, at MR bruger kr.
65.000,- af kasse beholdningen til kalkning af
kirken.
Samrtidig godkendes at overskuddet på
driftsrammen 2012 anvendes som sikkerhedsnet for
budget 2013.

Hallenslev MR - overskud 2012
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Mødepunkt
5

Årby - Kirkemur
Sag: Årby kirkegårdsmur [Dok.nr.: 28860/13 Årby Kirkegårdsmur (697) - Årby Sogn

Beslutning
Punktet udgår

Årby - Kirkemur

6

Sct. Olai - ansøgning om opførelse af
mandskabsbygning incl. brev til stiftsrådet
Sag: Sct. Olai - ansøgning om opførelse af
mandskabsbygning incl. brev til stiftsrådet
(707)

Projektet er blevet tilrettet.
Provstiudvalget fremsender projektet til Stiftet med
anbefaling.
Med hensyn til økonomien kan denne førstafklares
efter stiftsrådets svar.

Sct. Olai - ansøgning om opførelse af
mandskabsbygning incl. brev til stiftsrådet

7

Bakkendrup Mr - Rep. af gulv
Sag: Bakkendrup Mr - Rep. af gulv (706) Bakkendrup Sogn

Provstiudvalget anbefaler projektet

Bakkendrup Mr - Rep. af gulv

8

Provstiudvalgets samarbejde med
distriktsforeningen

Punktet udsættes til PU mødet den 28. maj 2013

9

Ø-tilskud til Føllenslev-Særslev i f.m.
budgetmodellen

Provstiet godkender, at menighedsrådet har
mulighed for at søge 5% midlerne, hvis ikke budget
2013 kan hænge sammen.
Dette sker med baggrund i den store nedskæring
menighedsrådet har oplevet i forbindelse med
budgetmodellen.

10

Kvartalsrapport 1. kvt. 2013

Kvartalsrapporten godkendes uden bemærkninger

11

RE: SV: AMFI -ansøgning solcelleanlæg
Sag: AMFI -ansøgning om lån solcelleanlæg
(695) - Bregninge Sogn

Provstiudvalget anbefaler ansøgningen

RE: SV: AMFI -ansøgning solcelleanlæg
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Mødepunkt

Beslutning

12

Kr. Helsinge Præstebolig - ansøgning 5%
midler

Provstiudvalget bevilger kr. 112.975 incl. moms til
istandsættelse af udhæng, tagrender og træværk
m.m. på Kr. Helsinge Præstebolig.

13

Reersø MR - 5 % midler til Nyt tag på
kirken
Sag: Reersø MR - 5 % midler til Nyt tag på
kirken (709) - Kirke Helsinge Sogn

Provstiudvalget fremsender projektbeskrivelse med
anbefaling til Stiftet til godkendelse.
Provstiudvalget bevilger op til kr. 265.000,- af 5%
midlerne

Reersø MR - 5 % midler til Nyt tag på kirken

14

lønrevision Buerup
På lukket dagsorden

15

Statusrapport Vor Frue mv.
På lukket dagsorden

16

Eventuelt
Sag: Opmåling af kirkegårde i Kalundborg
Provsti (704)

Formanden orienterede om i gangsættelsen af
opmålingen af kirkegårdene

Opmåling af kirkegårde i Kalundborg Provsti
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