Til menighedsrådene i Svendborg Provsti
Referat af budgetsamråd i Svendborg Provsti
onsdag den 24. august 2022 kl. 19.00 ved
HUSET – Frue Kirkestræde 4, 5700 Svendborg
1. Velkomst v/Provsten
 Provsten bød velkommen
2. Overordnede økonomital for provstiet samt fremtidige perspektiver
 Den årlig ligning, medlemstal og dåbstal i Svendborg Provsti i forhold til landsgennemsnittet
blev gennemgået
 Provstiets frie midler, lånesum og låneafdrag blev gennemgået.
3. Provstiudvalget foreløbige tildeling af ligning til menighedsråd og Svendborg Kirkegårde.
 Skema vedr. driftsrammer blev uddelt og Provst Bente Holdgaard forklarede at
ligningsniveauet er det samme over tid
 Fremskrivningsprocenterne på løn er 2,9% og på den øvrige drift er den 5,5%.
Driftsfremskrivningen er et nyt og ekstra løft til alle kirkekasser.
 Varme – der er allokeres en pulje på kr. 1.000.000 som fordeles mellem sognene via en
fordelingsnøgle.
 Der er i alt budgetønsker for kr. 13 millioner. Der er kr. 7 millioner til fordeling, hvoraf kr.
1 million går til varme
 Budgetønsker ved de enkelte kirkekasser over kr. 50.000 blev gennemgået.
 Det blev oplyst, at ikke alle kirkegårde havde indsendt beregninger af kirkegårdstakster.
Processen vedrørende beregningen af nye kirkegårdstakster starter når budgetprocessen er
overstået. Man opfordres til at indsende beregningerne nu.
 Der blev oplyst om kirkeistandsættelsesordningen og STG Gavefond
 Diger – er altid byggesager
 Synsmidler som er modtaget via driften og ikke er udført ved årets udgang, skal føres under
frie midler – særlige formål med navn på projektet.
 Carsten Damm spurgte til om PU havde tænkt på omkostninger ved energipriser mm i
indeværende år
o Bo Linnebjerg og Provst Bente Holdgaard svarede at ligningsmidlerne var fordelt
for året 2022 ved udmeldingen af ligning pr. 15. september 2021 og der desværre
ikke er flere midler at fordele ud af i 2022.
 Bjarne Andersen spurgte til el-ladestanderne og vedligeholdelse heraf
o Provst Bente Holdgaard oplyste at projektet står i stampe for nuværende, da
projektet har oplevet en del udfordringer i forhold til fredninger samt er der mange

kommunale parkeringspladser. I Middelfart Provsti er man i kontakt med
kommunen, og således prøver man at udtænke hvordan projektet kan lades sig gøre i
praksis i forhold til de kommunale pladser. Det vil herefter blive rullet ud til de
resterende provstier i Fyens Stift. Det bliver nok ikke aktuelt i 2023, men nok i
2024. Frist for opsætning af standere er 1. januar 2025.


Provst Paw Kingo Andersen orienterede om Svendborg Kirkegårde.
o Provst Paw Kingo Andersen orienterede om, at han var blevet bedt om at biskoppen
om at blive forretningsførende medlem af Svendborg Provstiudvalg grundet en
fastlåst situation mellem Svendborg Kirkegårdes bestyrelse og PU. Provsten i
Svendborg har på eget initiativ bedt biskoppen om, at der kom en ny stemme til, så
der måske kunne skabes lydhørhed og fornyet dialog.
o Det blev oplyst at situationen endnu ikke er løst
o Bestyrelsen for Svendborg Kirkegårde har ikke har påvist, at der er
likviditetsproblemer. Der er endnu ikke leveret dokumentation herfor.
o Svendborg Kirkegårdes budgettal og -ønsker blev gennemgået.
o To af ejerkirkerne har indgivet en klage over PU.
o Så længe, at klagen verserer, er PU beklagevis forhindret i at realitetsbehandle
ansøgninger fra Svendborg Kirkegårde, og kan kun tildele ligningsmidler til
vedligeholdelse af den almindelige drift.

4. SYMF
 Malene Agerholm og Karin Larsen præsenterede SYMF og dets virke

5. Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde - Svendborg
 Mai Bjerregaard Andersen præsenterede FTS og dets virke.
6. Skole for Kirke og Teologi
 Johanne E.F. Sloth præsenterede skole for kirke og teologi og dets virke.
 Regnskabet for 2020 blev gennemgået.
 Menighedsråd vil blive opkrævet betaling til skolen igen.
 Anne-Mette Graubæk er valgt til styrelsen
 Bjarke Lynning Nielsen er valg til gejstligt medlem af styrelsen.
 Opfordring til at deltage i temadage og studiekreds
7. Information fra Grøn Energi
 Carsten Plagborg informerede om PUs arbejde med grøn omstilling.
 Der skal indhentes ekspert hjælp for rådgivning om hvad der skal ske ude i de enkelte
kirkekasser.
 Evt. samarbejde på tværs af provstierne på Fyn.
 Majbrit Jensen og Carsten Plagborg har været på konference i Grøn omstilling.
 Vil man i provstiet være med til afsætte midler til den grønne omstilling. Den snak skal tages
i nær fremtid.



8. Evt.






Bjarne Andersen spurgte til hvordan PU forholder sig til salg af CO2 – kvote. Det blev
oplyst, at det formentlig ikke umiddelbart ikke lades sig gøre, da man binder MR mange år i
fremtiden ved den beslutning. Men det kan undersøges.

Carsten Plagborg oplyste at der starter en regnskabsmedarbejder pr. 1. oktober 2022 og der
er plads til flere menighedsråd i samarbejdet. Hvis man er interesseret i at deltage heri, kan
man tage kontakt til Anne Clausen, kasserer i Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup MR, som
er formand for bestyrelsen for regnskabskontoret.
Irene Friis spurgte til hvorfor der ikke bliver hyret en konsulent til at afhjælpe varmen, da
hun synes det er vigtig.
o Carsten Plagborg oplyste at det er utrolig komplekst og det vil koste ca. kr.
1.000.000 at ansætte en konsulent hertil.
o Provst Bente Holdgaard oplyste at det er en flere årige projekt, der skal spille på
flere strenge, og det derfor at PU har nedsat udvalget for Grøn Energi for at
undersøge forholdene og lægge en overordnet strategi.
Per Jensen oplyste at der blev udarbejdet en energirapport for 6 år siden, og man stadig kan
tage fat i Carsten Vejborg som udarbejdede rapporterne.

Referent: SASL

