
Referat for: Amagerland Provstiudvalg 

PU mode 2. marts 2017. Ki. 15.00 
Modested: Provstiet 

Tilstede: Poul Bo Sorensen, Annelise Mehisen, Bent Jorgensen, Erik Sondergaard, Tom Allan, Hjordis 
Pedersen Elise Andersen 
Fravrende med afbud: Lene Kiil 

Modepunkt 	 Beslutning 

1 	Supplerende punkter og godkendelse af 
dagsorden 

Pkt. 6 Renovering afkirkerummct  

Nyt Punkt 6 godkendt. 
Dagsorden godkcndt. 

2 	Rettelse til referat af PU-mode 09022017 Godkendt. 

Beslutning vedrorende modepunkt 10 i PU-
referat af 09022017 er ikke korrekt. Den 
korrekte beslutning lyder: Flyttes til onsdag den 
13. septemberkl. 15.00. 

3 	Arsregnskab 2016 PUK 
Sag: Arsregnskaber 2016 (1187) 
Arsregnskab til godkendelse. 

Arsregnskab 2016 PUK med mrket "Amagerland 
Provstiudvalg, CVR-nr. 21326879, Regnskab 2016, 
Afleveret d. 02-03-2017 16:46' godkcndt. 

Bankbeholdning, gebyr og renter 2016  

Arsregnskab 2016 PUK 

4 	Provstikursus 2017 
Sag: Pro vstikursusprwster 6.-10. marts 2017 
(1184) 
Der ansøges hermed om provstikursus i 
henhold til samarbejdsaftale om 
prsternes deltagelse i tjenstlige konventer 
samt deltagelse i kurser til gavn for det 
kirkelige liv i provstiets sogne af 290812 den 
6.-10. marts 2017. Budget og program er 
vedheftet. 

Budget Provstikursus 2017 

Program Studictur 6 - 10 marts 2017 

Godkcndt. 

5 	Ansogning 5% renovering af gavivindue 
Dragor kirke 
Sag: Ansogning 5% renovering afgavlvindue 
Dragor kirke (1186) - Dragor Sogn 
Dragor menighedsràd ansoger om 5%-midler til 

Erik Sondergaard forlader lokalet. 
Dragor menighedsrâd bevilliges 254.000 kr. 
Erik Sondergaard deltager igen i modet. 

  

Referat,02-03-2017 	 Side: 1 



Modepunkt 	 Beslutning 

renovering af gavivindue. Renoveringen viser 
sig efter indhentelse af tilbud at were dyrere 
end antaget. 

Ansøgning 5% renovering af gavivindue 
Dragør kirke 

6 	Renovering af kirkerummet i Dragor kirke 

Dragør menighedsrád ønsker at renovere 
kirkerummet. Proj ektet fremsendes snarest. 

Provsten bemyndiges til at behandle og fremsende 
projektet til Stiftet. 

 

7 	Planh3egning af orienteringsmode for nye 
MR-medlemmer  

Dagsordenen blev planlagt. 

PU planlgger program for kursus for 
menighedsrâdsmedlemmer d. 23. marts 2017. 

8 	Nye takstfaststtelser for tjenester pA 
kirkegArdene 
Sag: Nye takstberegning kirkegdrdslakster 
2017 (1178) - Kirkeministeriet 
Kirkeministeriet har gennemgAet en rkke 
regler pA kirkegãrdene, srlig hkklipning, der 
har fort til en afklaring af betaling af 
tjenesterne. Det betyder at menighedsrAdene 
fremadrettet i samarbejde med provstiudvalget, 
kan welge at organisere betalingen efter tre 
modeller, der medfører forskellige 
takstfaststtelser. 

170207 Nye takstberegning kirkcgàrdstakstcr 

PU forventer at model 1 anvendes til nste 
takstberegninger. 
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Orientering 

9 	Indsamlede midler 

Det fremgâr af regnskabsinstruksen, at beløb 
der indkommer til kirken via elektroniske 
betalingsløsninger, indsttes pa en srski1t 
konto, indtil 
afregning finder sted. I Dragør har vi oprettet 
en srlig konto til Mobilpay betalinger men det 
viser sig ogsA praktisk, at anvende Mobilpay til 
andre betalinger. Der vii alts A5  vre ekstra bøvl 
ved at skulle flytte rundt pa midlerne. De 
kontanter der indsamles ma vi geme have pa' 
den 
almindelige konto! 

Danske Bank har ábnet mulighed for at bidrage til 
almengørende organisationer kan 
fradragsberettiges. Menighedsrâdene anmodes om 
at drøfte denne nye mulighed. 

 

10 	Rentesatser 2018 Stiftsrnidler 

Udskrivningsprocenten for Det bindende 
stiftsbidrag og rentesatseme for stiftsmidleme 
2018 blev vedtaget pa stiftsrádsmødet den 22. 
februar 2017. 

Rentesatser for stiftsmidleme: 
Indian ?1,25 % 
Udlân ?2,50 % 

Nyhed pa DAP Oprettet 23.02.2017 af: Jette 
Jepsen 

Udskrivsningsprocenten for det bindende 
stiftsbidrag: 
0,50 %  

Tom Allan gjorde opmrksom pa, at stiftsrâdet har 
fastsat nye rentesatser og bindende stiftsbidrag. 

11 	i'%Ieddelelser fra StiftsrAdet Se punkt 10. 

  

Julie Kaas vender tilbage fra barsclsorlov 1. 
marts 
Elizabeth Laursen bar brkket hAndlcddet i 
tjeneste. Er sygemeldt 
Flemming Bach Poulsen bar brkkct anklen. Er 
sygemeldt 

13 Eventuelt Intet under dette punkt 

  

Mødet slut ki. 17.00 
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Underskrifter vedr. mode d. 02-03-2017 

Erik Søndergaard 	 Annelise ofmann Mehisen 

lal~ (,--- ".00, 	C  
Bent Jør' ensen 	 Elise Elsebeth Andersen 

Hjørdis Pedersen 
	

Lene Ku! Petersen 

,j 	 tAj 

Poul Bo urkal Sorensen 	 Tom Allan Hansen 
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