Referat af budgetsamråd i Svendborg Provsti
Onsdag den 28. august 2019 kl.19.00 i Fredens sognehus

1. Orientering om ny provst i Svendborg Provsti pr. 1. oktober 2019, samt konstitueret
provst i september 2019.
Den nye provst, der skal starte 1. oktober, er endnu ikke udnævnt. Så snart udnævnelsen
foreligger, kommer der besked ud til alle. Provsten vil blive kreeret (indsat) ved
landemodegudstjenesten i Odense Domkirke den 28. september. Se invitation til
landemode på Fyens Stifts hjemmeside.
Provst Paw Kingo Andersen, Hjallese Provsti, er konstitueret provst i Svendborg Provsti i
september 2019. Vikarprovsten har følgende kontaktoplysninger:
Paw Kingo Andersen
Mail: paka@km.dk
Tlf. 30 68 83 91
2. Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde - Svendborg
Status og fremtid
Mai Bjerregaard Andersen fra styregruppen fortalte om det første år med FTS Svendborg.
Projektet er en stor succes med mange aktiviteter og deltagere. Der er omkring 30 frivillige
engageret i projektet. Ca. halvdelen af de frivillige er kvinder med anden etnisk baggrund.
Der må gerne komme flere mænd som frivillige, så kom endelig på banen, hvis I har lyst.
FTS er ikke kun for byerne, man vil meget gerne ud på landet, hvor en målgruppe kunne
være østarbejdere ansat i landbruget.
Mai Bjerregaard Andersen forlader styregruppen pr. 1. september, da hun fra denne dag er
ansat som præst ved FTS og ved Kirkens Korshær i Svendborg (tilsammen 50%) samt
fortsat som bistandspræst (50%) på Thurø og i Hesselager.
Projektet er et 2-årigt forsøgsprojekt, men udgiften er kun godkendt i 2019. Forsamlingen
besluttede at godkende, at der også gives 400.000 kr. af ligningsmidlerne i 2020.

3. Orientering om Svendborg kirkegårde – anvendelse af overskud fra krematoriedrift.
Der er i fællesskab med Fyens Stift fundet en løsning, så Svendborg kirkegårde kan
anvende overskud fra krematoriedrift til afdrag på lånet til ombygning af krematoriet.

4. Budget 2020
Per Aas Christensen orienterede om budgetprocessen, der i år er forsinket pga.
folketingsvalget. De endelige tal fra kommunen foreligger endnu ikke, og processen med
udmelding af ligning er udskudt til den 8.oktober 2019. Provstikontoret udsender efter
budgetsamrådet PU’s forslag til drifts- og anlægsrammer for 2020. Hvis der er

kommentarer til de udsendte beløb, bedes menighedsrådene henvende sig til
provstikontoret snarest. Der afholdes et formandsmøde på provstikontoret, Egensevej 15,
mandag den 7. oktober, hvor budget 2020 skal endeligt vedtages. Tidspunkt følger senere.
Der kommer nogle økonomiske udfordringer i de kommende år:
 På grund af den nye ferielov skal Svendborg Provsti i 2021 indbetale ca. 3,8 mio.
kr. til en ny feriefond.
PU foreslår, at der i budget 2020 afsættes 2,5 mio. kr. i en pulje til feriefonden. PU
vil finde en del af beløbet ved at regulere de beløb, der i kirkekasserne er afsat som
”Midler stillet til rådighed af provstiet”. Disse beløb er generelt for høje, og kan uden
problemer reguleres.
 Fra 2021 kommer man til hvert år at skulle indbetale ekstra over landskirkeskatten
til dækning af udgifter til pension for ansatte i menighedsrådene. Der opkræves
ekstra 1% af ligningen – for Svendborgs vedkommende kommer det til at dreje sig
om ca. 700.000 kr.
PU foreslår, at ovennævnte finansieres dels ved regulering af ”midler stillet til rådighed af
provstiet” dels ved at trække på mellemregningskontoen i kommunen.
5. Aktuelle spørgsmål og udfordringer
 Per Aas orienterede om, at Svendborg Provsti har tilmeldt sig fristiftforsøg
vedrørende fælles vikartakster og vil arbejde videre med sagen.
6. Evt.




Referat: HAE

Inge Moritzen, Vor Frue MR, orienterede om diverse henvendelser angående
pengeindsamlinger. Menighedsrådene mindes om, at der ikke må anvendes
ligningsmidler til disse formål.
Der blev sagt farvel og mange tak til den afgående provst Per Aas Christensen og
Per takkede for de mange gode år som provst i Svendborg Provsti.

