Referat
Fredericia Provsti – Møder

PU-møde Fredericia 23. maj 2019 - kl. 15:00
Deltagere: Børge Munk Povlsen, Per Søgaard, Torben Ulrik Venndt, Poul-Erik Poulsen, Niels Christian
Henneberg, Hanne Merete Sørensen, Karina Steinecke Dahlmann

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2 - Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

3 - Hannerup søger om permanentgørelse af projekt PU drøftede ansøgningen fra Hannerup om
Åben Sognegård og yderligere 100.000 kr.
yderligere 100.000 kr. til permanentgørelse af
stillingen i projekt "Åben sognegård".
PU synes, at projektet "Åben sognegård" er meget
Sager:
prisværdigt, men PU vil ikke træffe nogen afgørelse i
Hannerup projekt Åben Sognegård (2018 - 33621)
sagen i dag. Ønsket om permanent forhøjelse af
Hannerup projekt Åben Sognegård (2018 - 33621)
ligningen tages med i betragtningerne, når PU skal
fastlægge den endelige ligning for budget 2020.
Bilag:
Hannerup søger om permanentgørelse af projekt
Åben Sognegård og yderligere 100.000 kr.,
Ansøgning sognegårdsbestyrer april 2019, Hannerup
ansøgning om yderligere 100.000 budget, Lønbudget

4 - Lyng MR søger 5 % midler til undersøgelse af
solinfaldet gennem højtsiddende vinduer og
dermed dvarmepåvirkningen på orgelpiberne

PU bevilger 5% midler til Lyng kirke til undersøgelse
af solindfaldet gennem de højtsiddende vinduer og
dermed varmepåvirkningen på orgelpiberne. Der

Sager:
5% midler 2019 Fredericia Provsti (2019 1018)

bevilges op til 44.000 kr.
Per Søgaard var ikke med i beslutningen.

Bilag:
Ansøgning til Fredericia Provsti om 5 % midler, Lyng
Kirke - Oplæg til køreplan for løsning af
indeklimaproblematik, 01-da RDKs generelle
forretningsbetingelser, ABR 89, Brev 2019-05-05
Ansøgning om 5 % midler

5 - PUK 2020 Budgetbidrag UDKAST 16.05.19 kl.
15.26
Sager:
PUK Fredericia diverse (2018 16578)

PU vedtog det fremsendte budgetbidrag med
stempel 16.05.19 kl. 15.26.

Bilag:
PUK 2020 Budgetbidrag UDKAST 16.05.19 kl. 15.26,
PUK B 2020 budgetbidrag UDKAST 16.05.2019 kl.
15.26

6 - Torben Venndt orietnterer om Teologi for
Voksne

Torben Venndt er med i repræsentantskabet og med
i bestyrelsen for Teologi for Voksne, hvor han
repræsenterer de valgte PU-medlemmer i stiftet.
Undervisningen foregår meget som foredrag.
Kurserne løber over 3 år, og der er allerede godt fyldt
op.
I 2018 blev der første gang tilbudt et
sommeruniversitet (i stedet for en 4. årgang, som
nogle af deltagerne havde ønsket). Også i år er der
tilbud om sommeruniversitet. P.t. er der godt 40
tilmeldte, men der er flere ledige pladser.
Der har tidligere været arrangeret rejser til Rom og til
Lutherbyerne, men det er nu besluttet, at der i 2020
tilbydes en rejse til Israel sidst i maj. Der er få ledige
pladser tilbage. Både Viborg og Helsingør stifter
overvejer at indføre en lignende model.

Sager:
TFV Teologi for voksne - repræsentantskabsmøder
(2018 - 7569)
Bilag:
Åbent optag på Teologi for Voksne

7 - PU studietur til Holland regnskab

PU gennemgik regnskabet for turen til Holland. Tak
for en rigtig god og lærerig tur.

Sager:
PU studietur til Holland 23.-26. april 2019 (2018
-40931)
Bilag:
PU studietur til Holland regnskab, Regnskab
studietur Holland 2019

8 - Næste møde: mandag. 24.06.19 kl. 17.00

9 - Evt.

Poul-Erik Poulsen fortalte om licitation til byggeriet
af sognegårds-udvidelsen i Trinitatis på 450 m2. Det
billigste bud var på 4,4 mio. kr. plus moms. Dertil
kommer tillægsydelser (bl.a. arkitekthonorar,
forundersøgelser osv.) og moms, altså 8.467.000 kr.
incl. moms. Menighedsrådet skal sende et budget
sammen med et projekt til godkendelse i PU.
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