Referat
Fredericia Provsti – Møder

PU-møde Fredericia 14.03.2019 - kl. 15:00
Deltagere: Børge Munk Povlsen, Niels Christian Henneberg, Per Søgaard, Hanne Merete Sørensen, Torben
Ulrik Venndt, Poul-Erik Poulsen, Karina Steinecke Dahlmann

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2 - Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

3 - ANSØGNING, om forlængelse af deltagelse
under Forsøgsordningens forsøgsramme 3

PU bakker op om ansøgningen fra Kirkernes Hus om
forlængelse af deltagelse under forsøgsordningens
forsøgsramme 3.

Sager:
Kirkernes Hus - forsøgsordning (2019 - 7333)
Bilag:
ANSØGNING, om forlængelse af deltagelse under
Forsøgsordningens forsøgsramme 3

4 - Sognepræst Nikolaj Frøkjær-Jensen søger på
flere præsters vegne om 50.000 kr. til drop-in-dåb

PU bevilger op til 50.000 kr. fra Innovationspuljen til
2 drop-in-dåb i 2019.

Sager:
Innovationspulje - drop-in-dåb (2019 - 8718)
Bilag:
VS Ansøgning om ramme til dropindåb, Motiveret
rammebudget til DropInDåb

5 - Michaelis MR anmoder om lov til at dække

PU godkender, at underskuddet dækkes af de frie

underskuddet i biregnskabet kirkerenovering på
511.780 kr. af de frie midler

midler.

Sager:
Michaelis kirke - afslutning renoveringssag (2018 40873)
Bilag:
Restfinansiering af renovering, Kopi af Biregnskab
Kirkerenovering rev. 01.11.2018 (002)

6 - Allonge og Notat. vedr. rådgiveraftale Trinitatis
udvidelse af sognegård

PU godkender allongen til rådgiverkontrakten.

Sager:
Trinitatis MR ønsker at udvide sognegården (2018 10949)
Bilag:
VS Allonge og Notat. vedr. rådgiveraftale Trinitatis,
Danmarksgade 63 - Allonge til Totalrådgiveraftale
16.01.2019, Notat Vedr. rådgiveraftale, Trinitatis
Sognegaard - 16.01.19

7 - Trinitatis MR ønsker en tilkendegivelse fra PU
vedr. ønsket om indvendig kalkning af kirken

Poul-Erik Poulsen fremlagde sagen og forlod
derefter midlertidigt mødet kl. 15.57. Resten af
provstiudvalget drøftede sagen.
PU beslutter at udsætte beslutningen, indtil man i
forbindelse med budgetprocessen véd mere om,
Sager:
hvorvidt der i nær fremtid kommer andre store
Trinitatis kirke, Fredericia, indvendig kalkning (2019 - projekter. PU er lidt bekymret over, om MR kan
8714)
magte flere store projekter samtidig.
Efter beslutningen blev taget, kom Poul-Erik Poulsen
Bilag:
tilbage til mødet kl. 16.22.
Fw Trinitatis kirke - indvendig kalkning, 2234_Samlet, PU er grundlæggende positiv overfor projektet i sin
Møde i kirkeudvalget 27.2 2019
helhed, men skal se det i forhold til prioritering af
øvrige opgaver i provstiet. PU er sindet at finde
pengene senest i 2023.

8 - Vejlby MR fremsender tilbud af 26.02.19 vedr. ny Hanne Sørensen fremlagde sagen og forlod derefter
sognegård og anmoder om PU godkendelse af en
midlertidigt mødet kl. 16.44.
ATR
PU besluttede, at MR må bruge ca. 100.000 kr. til
afdækning og beskrivelse af behovet forud for en
evt. arkitektkonkurrence samt en undersøgelse af
muligheden for nedrivningen af laden. Samtidig
Sager:
imødeses, at der udarbejdes et relevant budget for

en mulig ny sognegård.
PU pointerer, at man stadigvæk er i gang med at
Bilag:
prioritere behovene for kommende store projekter
Vejlby ny sognegård tilbud 26.02.19, Vejlby Sogn_Ny på provstiplan.
Sognegård BHR Tilbud 26.02.2019
PU opfordrer MR til også at være meget opmærksom
på sognets størrelse, når man går ind i denne fase.
Efter PU's beslutning kom Hanne Sørensen tilbage til
mødet kl. 17.12.
Vejlby - ny sognegård (2019 - 8712)

9 - Taulov MR ønsker at finansiere nyt lydanlæg i
Taulov kirke fra de frie midler

PU godkender, at et nyt lydanlæg må finansieres af
de frie midler.

Sager:
Taulov kirke - lydanlæg (2019 - 8796)
Bilag:
Taulov MR ønsker at finansiere nyt lydanlæg i Taulov
kirke fra de frie midler, 2019.03.06.Lydanlæg i kirken,
2019.03.06.Redegørelse om lydanlæg

10 - Christians MR søger om at overføre
overskydende driftsmidler til anlægsbudgettet for
våbenhuset

Torben Venndt fremlagde sagen, og derefter forlod
både han og provsten mødet midlertidigt kl. 17.22.
PU godkender ansøgningen om at overføre
overskydende driftsmidler fra R 2018 på 320.000
Christians MR søger om lov til at overføre
kr. til anlægsrammen.
overskydende driftsmidler fra R 2018 på 320.000 kr. Torben Venndt og Børge Munk Povlsen kom tilbage
til anlægsprojektet ombygning af våbenhuset og til til mødet igen kl. 17.31.
at udskyde første afdrag på lånet til december 2019.
Sager:
Fredericia, Christianskirken - opførelse af
bronzeportal til kirken - ombygning af våbenhus
(2018 - 1077)
Bilag:
Ansøgning om at overføre overskydende driftsmidler
til anlægsbudgettet for våbenhuset, Ansøgning om
justering af anlægsbudgettet for ombygning af
våbenhuset

11 - Budget 2020 - driftsrammer skal udmeldes

Sager:
Budget 2020 Fredericia (2018 - 35120)

PU besluttede den foreløbige driftsramme for
budget 2020, som meldes ud til menighedsrådene
inden 15. april 2019.

Bilag:
Budget 2020 - driftsrammer skal udmeldes

12 - Næste møde: tirsdag, 30.04.2019 kl. 15.00

13 - Evt.

PU drøftede problematikken omkring feriepenge ved
samtidighedsferie.

14 - Til alle provstier inkl. Slesvig og medarbejder
sendes beslutningsprotokollat fra stiftsrådsmødet
den 19. februar 2019

Orientering.

Sager:
Haderslev Stiftsråd - Stiftsrådsmøde - Dagsorden Referater - 2019 (2019 - 1523)
Bilag:
Aktdokument, Beslutningsprotokolat 19.2.2019
Haderslev Stiftsråd

15 - Til fælleskrematoriet, arkitekt Billund Hansen,
fredericia og Kolding PU vedr. Fælleskrematoriet i
Kolding, kontraktudkast tilrettet

Orientering.

Sager:
Fælleskrematoriet i Kolding - udvidelse til 3 ovnlinjer
(2018 - 10707)
Bilag:
Fælleskrematoriet i Kolding, kontraktudkast tilrettet
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