Referat for: Kolding Provstiudvalg
PU møde 3. oktober 2017. Kl. 14.00
Mødested: Provstihuset

Mødepunkt
1

Ansøgning om 5% midler kr. 40.000,- til
multimaskine
Sag: 2017.09.21 Ansøgning om 5% midler til
multimaskine (2212) - Aller Sogn

Beslutning
Ansøgningen er ikke imødekommet, udgiften
anbefales at afholdes af egne midler.

Ansøgning om 5% midler kr. 40.000,- til
multimaskine

2

Ansøgning om 5% midler kr. 175.070.,,
Sag: 2017.09.25 Ansøgning om 5% midler til
løvsuger, gulvtæppe og udgift til vikardækning
(2217) - Ødis Sogn
Ansøgning om 5% midler kr. 175.070,- til
løvsuger, gulvtæppe i kirken og vikardækning
kr. 71.000,- til løvsuger
kr. 22.986,- til gulvtæppe til kirken
kr. 81.084,- til vikardækning

3

Ansøgning om 5% midler kr. 26.535,- til
reparation af vandafløb i præstebolig
Sag: 2017.09.25 Ansøgning om 5% midler til
vandafløb i præstebolig (2218) - Seest Sogn

Ansøgningen om midler til løvsuger er ikke
imødekommet, udgiften anbefales at afholdes af
egne midler.
Ansøgningen om midler til gulvtæppe til kirken er
ikke imødekommet på nuværende tidspunkt.
Anbefales at kontakte stiftets konsulenter.
Ansøgningen om midler til vikardækning er ikke
imødekommet, anbefales at udgiften dækkes af
egne midler.
Ansøgningen er imødekommet med 5% midler
indtil kr. 26.535,-.

Ansøgning om 5% midler kr. 26.535,- til
reparation af vandafløb i præstebolig

4

Ansøgning om 5% midler kr. 40.080,- til
omlægning af forpladsen ved Kristkirken
Sag: Forpladsen ved Kristkirken (2114) Kristkirkens Sogn

Ansøgningen er imødekommet med 5% midler
indtil kr. 40.080,-.

Ansøgning om 5% midler kr. 40.080,- til
omlægning af forpladsen ved Kristkirken

5

Ansøgning om 5% midler kr. 47.915,63 til
udskiftning af trappe ved Kridthuset
Sag: 2017.09.25 Ansøgning om 5% midler til
udskiftning af trappe ved Kridthuset (2219) Kristkirkens Sogn
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Ansøgningen er imødekommet med 5% midler
indtil kr. 47.915,63.

Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

Ansøgning om 5% midler kr. 47.915,63 til
udskiftning af trappe ved Kridthuset

6

Ansøgning om 5 % midler kr. 222.850,37 - til
arkitekthonorar
Sag: 2017.09.10 Ansøgning om 5 % midler til
udgifter ved nedbrygning og opbygnng af
præstebolig (2206) - Sønder Stenderup Sogn

Ansøgningen er imødekommet med 5% midler
indtil kr. 222.850,-.

Ansøgning om 5 % midler kr. 222.850,37 - til
arkitekthonorar

7

Ansøgning om tilskud til bemanding, vedr.
budget 2018 fra Kolding Kirkegårde
Sag: Ansøgning vedr. budget 2018 fra Kolding
Kirkegårde (2213) - Simon Peters Sogn

AC deltog ikke i pkt.
Ansøgningen afventes, til der er afholdt et møde
med bestyrelsen for Kolding Kirkegårde.

Ansøgning om tilskud til bemanding, vedr.
budget 2018 fra Kolding Kirkegårde

8

Ansøgning om endelig godkendelse og lån til
projekt helhedsplan på Nordre kirkegård
Sag: Kolding Kirkegårde - helhedsplan for
Ndr. Kirkegård i Kolding (1746)
Ansøgning om endelig godkendelse og lån til
projekt helhedsplan på Nordre kirkegård

9

MR ansøger om provstiudvalgets
godkendelse til det ønskede sognehus
Sag: Sognehus i Vonsild (959) - Vonsild Sogn

Det oprindelige godkendte projekt godkendes.
Licitationsresultat kr. 5.150.221,- + omkostninger
kr. 983.810,- + 5% til uforudsigelige omkostninger
+ moms, ialt kr. 8 mio. kr.
Der ansøges om optagelse af stiftslån med en
løbetid på 10 år, med første afdrag i juni 2019.
.

Ansøgning om det ønskede sognehus er godkendt.

MR ansøger om provstiudvalgets godkendelse
til det ønskede sognehus

10

Synsprotokoller aug. 2017, Kristkirkens
Sogn
Sag: Synsrapporter (1158) - Kristkirkens Sogn

Sædvanlig påtegning.

Synsprotokoller aug. 2017, Kristkirkens Sogn

11

Kirkegårds vedtægt til godkendelse.
Sag: Kirkegårds vedtægt (2203) - Hjarup Sogn
Referat,03-10-2017

Kirkegårds vedtægten kan godkendes, på betingelse
af at §7, stk. 2 afklares.
Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

Kirkegårds vedtægt til godkendelse.

12

Forslag om ændret og øget finasiering af
præstestillinger i Vester Nebel og Simon
Peters
Sag: 2017.10.01 Forslag om ændret og øget
finasiering af præstestillinger i Vester Nebel
og Simon Peters (2226)

Forslag til ændringen og øget finansiering af
præstestillinger er godkendt.

Forslag om ændret og øget finasiering af
præstestillinger i Vester Nebel og Simon Peters

13

Tilbud på kortlægning fra L.I.C
Sag: 2017.10.03 Kirkegårdsudvalget opmåling af kirkegårde (2228)

Beslutning om at arbejde videre med L.I.C.

Tilbud på kortlægning fra L.I.C

14

PUK Revisionsprotokollat og påtegning for
regnskab 2016
Sag: PUK regnskab (1337)

Revisionsprotokollat taget til efterretning.

PUK Revisionsprotokollat og påtegning for
regnskab 2016

15

PUK budget 2018 til godkendelse
Sag: PUK budget (1397)

Budget 2018 er vedtaget og godkendt.
Bemærkninger tilrettes.

PUK budget 2018 til godkendelse

Identifikationsstempel:
Kolding Provstiudvalg, CVR-nr. 21176907, Budget
2018, Endelig budget afleveret d. 21-09.2017
11:14.

Referat,03-10-2017

Side: 3

Orientering
16

Konsulentrunde i Haderslev Stift 4. og 5.
oktober 2017 - mødelister
Sag: Konsulentrunde i Haderslev Stift i 2017
(2072)

EBO og GWP deltager.

Konsulentrunde i Haderslev Stift 4. og 5.
oktober 2017 - mødelister

17

Konsulentrunde - ekstra dag 24.10.2017
mødeliste
Sag: Konsulentrunde i Haderslev Stift i 2017
(2072)

AD og GWP deltager

Konsulentrunde - ekstra dag 24.10.2017
mødeliste

18

Fælleskrematoeriet indbetaler ekstra afdrag
på stiftslån
Sag: Fælleskrematoriet - regnskaber (1690)

Taget til efterretning.

Fælleskrematoeriet indbetaler ekstra afdrag på
stiftslån

19

Konsulentudtalelse på ny indretning af
Sønder Stenderup præstegård
Sag: Nedbrydnings og opbygning (2204) Sønder Stenderup Sogn

Taget til efterretning.

Konsulentudtalelse på ny indretning af Sønder
Stenderup præstegård

20

ST afventer udtalelse fra konsulenter vedr.
etablering af p-plads ved kirken
Sag: 2016.01.08 Parkeringsforhold (1870) Nørre Bjert Sogn

Taget til efterretning.

ST afventer udtalelse fra konsulenter vedr.
etablering af p-plads ved kirken

21

STØ godkender forgyldning af altertavle i
Nr. Bjert kirke
Sag: Altertavle, alterbord og knæfald i
Nr.Bjert Kirke - fornyelse (1305) - Nørre Bjert
Sogn

STØ godkender forgyldning af altertavle i Nr.
Referat,03-10-2017

Taget til efterretning.

Side: 4

Orientering
STØ godkender forgyldning af altertavle i Nr.
Bjert kirke

22

STØ godkender det udarbejdede projekt af
04.06.17 ang. niveaufri adgang til kirken
Sag: Kirkegård udvikling og tilgængelighed
(1987) - Nørre Bjert Sogn

Taget til efterretning.

STØ godkender det udarbejdede projekt af
04.06.17 ang. niveaufri adgang til kirken

23

orientering om byggeproces i Dalby Sogn
Sag: Sognehus (1452) - Dalby Sogn

Taget til efterretning.

orientering om byggeproces i Dalby Sogn

24

Sognehuse - orientering
Simon Peters
Tyrstrup
Vester Nebel

25

Stiftsrådsmødet den 12.9.2017 beslutningsprotokollat
Sag: Stiftsrådsmøde - dagsorden og referater
(1172)

Simon Peters sognehus - planmæssigt
Tyrstrup - intet nyt
Vester Nebel - EBO orienterede.

EBO orienterede.om stiftsrådsmøde den 12. sept.
og 26. sept. 2017.

Stiftsrådsmødet den 12.9.2017 beslutningsprotokollat

26

ST har intet at bemærke til PUK
kvartalsrapport 30.06.2017
Sag: Kvartalsrapport PUK (1055)

Taget til efterretnng.

ST har intet at bemærke til PUK kvartalsrapport
30.06.2017

27

Evt.

Budgetter fremover - konfirmandhold.

28

Referat godkendes og underskrives

Referat godkendt og underskrevet
Erik Brixen Olesen

Referat,03-10-2017

Side: 5

Orientering

Astrid Dinesen
Jens Aksel Friis
Svend Buchvaldt
Grete Wigh-Poulsen
Kurt Bjerregaard - deltog til pkt. 12
Michael Markussen - deltog til pkt. 6.
Arne Corydon

Referat,03-10-2017

Side: 6

