Referat af indledende budgetsamråd i Svendborg Provsti
Onsdag den 27. marts 2019 kl.19.00 i Fredens sognehus
1. Præsentation af personalekonsulent Anne Monk Jensen
Anne Monk præsenterede sig selv og opfordrede alle menighedsråd til at bruge
hende. Man behøver ikke at vente på, at Anne selv kontakter menighedsrådet.
Kom gerne med input til, hvad I kan bruge personalekonsulenten til. Anne vil også
gerne holde kurser, hvis der er behov og interesse for det.
2. Orientering om FTS – Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Svendborg /
ved Hanne Wieland
Hanne Wieland orienterede om starten på projektet, der er kommet rigtig godt i
gang.
Det har været opslået en stilling som projektmedarbejder og Pernille Gade Krohn er
blevet ansat i stillingen.
Mødregruppen Mamma Mia kører godt og der er fuldt tegnet på holdene. Der har
været afholdt familiedag, hvor 55 mødte op, og 1. april starter der en sprogcafé.
Der er endnu ikke ansat en gejstlig medarbejder, men der afholdes internationale
gudstjenester, bibelcafé m.m. med bistand fra provstiets præster. Der mangler
frivillige til den kirkelige del af projektet, så man må meget gerne melde sig, hvis
man har lyst til at være med – eller kender nogen, der gerne vil.
Styrelsen for FTS består af Mai Bjerregaard Andersen, Lene Bønnelykke, Inge
Moritzen og Hanne Wieland.
Der kommer en længere redegørelse om projektet på næste budgetsamråd.
3. Nyt menighedshus i Vor Frue sogn /ved Peder Rønnow og Karsten Strauss
Provstiudvalget har gennem et stykke tid arbejdet med en sag vedrørende
ansøgning om byggeri af et nyt menighedshus til Vor Frue sogn.
Karsten Strauss og Peder Rønnow fra Vor Frue menighedsråd orienterede om
projektet, der startede i 2017.
Der blev lavet en tegningskonkurrence og udsendt materiale til tre arkitektfirmaer.
Menighedsrådet modtog forslag fra to af arkitektfirmaerne. De indkomne forslag
blev udstillet og diskuteret og menighedsrådet valgte forslaget fra Creo arkitekter.
Forslaget blev indsendt til provstiudvalget, der fandt projektet for dyrt og bad
menighedsrådet komme med et billigere projekt.
Vor Frue menighedsråd indsendte herefter et revideret projekt, hvor man bl.a. har
sparet kælderetagen væk. Sagen vil blive behandlet af PU i den kommende tid.
4. Orientering om provstestilling i Svendborg Provsti
Per Aas Christensen, der stopper som provst den 31. august 2019, orienterede om
oprettelse af ny provstestilling ved Vor Frue kirke. Stillingen er fordelt med 50% som
provst og 50% som præst. Derudover oprettes en præstestilling med 50% i Vor
Frue som bistand til provsten og 50% i Sct. Jørgens og Sørup.

5. Nye kirkegårdstakster i Svendborg Provsti – præcisering!
Fra 1.1.2019 er fornyelse af gravsteder, gravkastning og urnenedsættelser om
lørdagen blevet gratis for alle medlemmer af folkekirken, uanset bopælskommune.
Det er kirkegårdenes pligt at sætte urner ned om lørdagen, hvis folk ønsker det.
Det skal præciseres, at vedligeholdelse af gravsteder ikke er blevet gratis.

6. Valg til bestyrelsen for Skole for Kirke og Teologi
Følgende er valgt til bestyrelsen:
Præster: Johanne Elisabeth Fauerskov Sloth, Lars Peter Wandsøe Kristiansen og
Mai Bjerregaard Andersen.
Menighedsrådsmedlemmer: Gunnar Henriksen, Hans Bach Piekut og Ole Bøgvad
Jensen.
Suppleanter – præster: Line Nissen. De 2 sidste suppleanter vælges på
præsternes kollegamøde i maj måned
Suppleanter – menighedsrådsmedlemmer: Merete Vang, Mona Nissum og
Yvonne Johansen.
7. Skole for Kirke og Teologi
Afgående formand for bestyrelsen, Gitte Meyer Jørgensen, fremlagde forslag til
budget 2020. Budgettet, der viser et underskud på 25.500 kr., blev vedtaget.
Gitte Meyer Jørgensen fremlagde det reviderede regnskab for 2017. Regnskabet
viser et overskud på 13.430,56 kr.
Gitte orienterede lidt om programmet for den kommende sæson, der bl.a. vil byde
på en studietur. Programmet vil blive udsendt i maj måned.
8. Budget 2020 – Svendborg Provsti
Per Aas Christensen orienterede om de foreløbige drifts- og anlægsrammer for
2020, der er udsendt til alle.
Det er foreløbige tal, der skal arbejdes med hen over forår og sommer.
Menighedsrådene skal senest den 15. juni have afleveret et modelbudget, som PU
herefter vil behandle hen over sommeren. Hvis menighedsrådene har kommentarer
til de udsendte rammer, indsendes disse til PU.
Per Aas Christensen orienterede herefter om to uforudsete økonomiske
udfordringer i de kommende år:
 Pga. stigende omkostninger til pensioner er der indgået en aftale om at
tilføre flere penge til Folkekirkens fællesfond. Disse midler skal dækkes af
menighedsråd og provstier gennem stigende indbetaling til fællesfonden.
Landskirkeskatten hæves derfor fra 2021 og i årene frem.
 Den nye ferielov vil også koste, der er dog endnu ikke kommet yderlige
informationer herom.

9. Aktuelle spørgsmål og udfordringer
Mette Jørgensen:


Orientering om det nye provstikontor på Egensevej 15 i Svendborg.
Provstikontoret flytter fra Klosterplads fredag den 26. april. Mandag den 29.
og tirsdag den 30. april er provstikontoret lukket, men åbner på den nye
adresse onsdag den 1. maj 2019.
Der vil blive afholdt indvielse af det nye kontor onsdag den 15. maj kl. 12.0014.00, hvor alle er velkomne. Invitation udsendes på et senere tidspunkt.
Per Aas Christensen:




PU har besluttet – i samarbejde med Hjallese Provsti – at deltage i et
forsøg under fristiftordningen: Forsøg nr. 9 vedrørende tidsbegrænset
konsulentbistand. Det drejer sig om ansættelse af en momskonsulent der
ansættes i en kortere periode, 3-6 måneder, og som skal foretage en
validering af kirkekassernes korrekte momsprocent og afholde kurser for
kasserere/regnskabsførere i (kirke)moms. PUK kassen betaler udgiften til
deltagelse i forsøget.
PU arbejder på fristiftforsøg 11 og 12 om fælles vikartakster og fælles
lønpolitik.

Hanne Eckmann:






Menighedsrådene anmodes om at rydde op i gamle
anlægsarbejder/synsudsatte arbejder. Hvis et anlægsarbejde kan afsluttes,
og der er penge til overs, ansøges PU om at midlerne overføres til et andet
formål.
Vedrørende forslag fra budgetsamrådet om fælles cykeltur på elcykler:
dem der er interesserede, må selv tage initiativ. Charlotte Vesterlund fra
kommunen vil gerne hjælpe med pressemeddelelse.
Der kommer et tillæg til Fyens Amts Avis og Fyens Stiftstidende ”Rundt om
Svendborg” med en side, der viser, ved hvilke kirker cyklister kan få vand,
bruge toilettet, låne en cykelpumpe eller få opladet sin elcykel.

10. Evt.
Helle Bøving-Andersen fra Skårup MR spurgte til aftalen med kommunen om
konfirmandundervisning .
Per Aas svarede, at aftalen med Svendborg kommune er rigtig god i forhold til,
hvad man har andre steder. Aftalen med kommunen skal genforhandles i foråret
2020.
/ref. Hanne Eckmann

