Referat: Kolding Provstiudvalg
PU møde 7. juni 2018 kl. 14.00
Mødested: Provstihuset
Mødepunkt
1a

Mellemkirkelig råd, ansøgning om tilskud kr. 75.000,-.

Beslutning
Ansøgningen er ikke imødekommet.

1b Bramdrup – ansøgning om midler til køb kopimaskine,
i alt kr. 55.000,-

Ansøgningen anbefales medtaget i budget 2019.

2

Sdr. Stenderup – ansøgning om ekstra bevilling til
dækning af ekstra udgifter ifm. totalrenovering af
præsteboligen, i alt kr. 250.000,-

Ansøgningen afventer til regnskab for renoveringen
er modtaget.

3

Kolding Kirkegårde – ansøgning om midler til
ansættelse af gartneriarbejder for anden halvår 2018,
ialt kr. 145.000,-

Ansøgningen er imødekommet med 5% midler indtil
kr. 145.000,-.

4

Sorggruppen – ansøgning om midler til kursusudgifter, OP deltog ikke i pkt.
i alt kr. 49.750,Ansøgningen er imødekommet med kr. 49.750,- fra
provstiets initiativpulje.

5

Dalby – opdateret projektoplæg på sognehus

Projektet anbefales og sendes til godkendelse i
Stiftet. Der ansøges om stiftslån til projektet, når det
endelige licitationsresultat er i hænde.

6

Aller – genbehandling af ansøgning om
afvandingsprojekt, kompetence er ved
provstiudvalget

Ansøgningen kan godkendes under forudsætning af
godkendelse fra Kolding Kommune.

7

Brændkjær – ansøgning om optagelse af stiftslån til
orgelrenovering – ændring af optagelsestidspunkt

Der ansøges om optagelse af stiftslån på i alt kr.
1.150.125,-. med en løbetid på 1 år med første
afdrag i juni 2019.

8

Lejrskov – genbehandling af ansøgning om
godkendelse for afregning af forbrugsafgifter

Ordningen kan ikke godkendes på baggrund af
stiftets vurdering.

9

Nr. Bjert – provstesyn
Nr. Bjert kirke, kirkegård og præstebolig

Sædvanlig påtegning.

10 Stepping Frørup – provstesyn
Stepping kirke, Frørup kirke og præstegården

Sædvanlig påtegning.

11 Tyrstrup – provstesyn
Tyrstrup kirke, kirkegård og præstebolig

Sædvanlig påtegning.

12 Ødis – provstesyn
Ødis kirke, kirkegård og præstegård

Sædvanlig påtegning

13 Kristkirken – syn
Kristkirken, Kirkebuen, Immanuelskirken, 2 pr.boliger

Pga. manglende oplysninger på synsrapporterne må
godkendelse afvente til disse er i hænde.
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14 Simon Peters – syn
Simon Peters kirke

Pga. manglende oplysninger på synsrapporten må
godkendelse afvente til disse er i hænde.

15 Skt. Nicolai – syn
Skt. Nicolai kirke

Sædvanlig påtegning

16 Vejstrup Hejls Taps – syn
Vejstrup kirke og kirkegård, Hejls Kirke og kirkegård,
Taps kirke og kirkegård og præstegården

Sædvanlig påtegning

17 Vonsild – syn
Vonsild Kirke, kirkegård og præstebolig

Sædvanlig påtegning

18 Bramdrup, godkendelse af reviderede
kirkegårdsvedtægter

Revideret kirkegårdsvedtægt godkendt.

19 Vamdrup – forslag om stand ved seniorfest

Ansøgningen kan imødekommes fra provstiets
initiativpulje.
Ansøgningen er imødekommet og videre sendes til
Stiftet.

20 Skt. Nicolai – ansøgning om at komme med på
konsulentrunde i 2018
21 PUK foreløbig budget 2019

Foreløbig budget 2019 er godkendt.
Identifikation: Kolding Provstiudvalg, cvr-nr.
21176907, Budget 2019, Bidrag budget afleveret d.
31-05-2018 10:39

Orientering
22 Cafe Kluns – lukning af cafeen

EKO orienterede.

23 Kolding Kirkegårde – godkendelse af forsøg under 3.
forsøgsramme

EKO orienterede.

24 Sdr. Bjert – notat fra konsulentrunde 25. april

EKO orienterede.

25 Almind og Viuf – notat fra konsulentrunde 25. april

EKO orienterede.

26 Kolding Kommune – lokalplan 0642-71 – ST udtalelse

EKO orienterede.

27 Kolding Kommune – lokalplan 0814-12 – ST udtalelse

EKO orienterede.

28 Simon Peters – bevilling af stiftslån til støjskærm,
depot-garage-værksted og have

EKO orienterede.

29 Harte – rapport fra Nat.Mus ang. kirken

EKO orienterede.

30 Vonsild – arkæologisk udtalelse vedr. sognehus

EKO orienterede.

31 Stiftsrådsmøde – beslutningsprotokollat 22.05.18

EKO orienterede.

32 Invitation til Landemode 7. sept. 2018

EKO orienterede.

33 Kirkegårdsudvalg orientering

AD og SB orienterede.
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34 Sognehuse orientering: Tyrstrup, Vester Nebel
Bramdrup kirke

EKO orienterede.

35 Dato for budgetsamråd evt. flyttes, dato for PU møde
i nov. og dec. 2018. HUSK kalender

Forslag til at budgetsamråd flyttes til 30. aug.,
orientering til formandsmøde d.d.
PU møde 8. nov. 2018 kl. 14.00
PU møde 13. dec. 2018 kl. 14.00

36 Evt.
37 Referat godkendes og underskrives

Referat godkendt og underskrevet.

Erik Kring Olesen

Astrid Dinesen

Ole Pihl

Svend Buchvaldt

Grete Wigh-Poulsen
Knud Leth Nielsen – afbud til mødet

Jens Aksel Friis

Arne Corydon – deltog ikke i pkt. 1, 2 og 3.
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