Referat for Bestyrelsesmøde for projektpuljen
Onsdag den 14. december 2016 på Provstikontoret, Rådhustorvet 21,2 kl. 15.30-18.00
Deltagere:
Søren Peter Buhl, formandsskabet for diakonalt arbejde
Peter Stentoft, formandsskabet for diakonalt arbejde
Tove Asmussen, formandsskabet for skoleinitiativer
René Høeg, formandsskabet for skoleinitiativer
Ove Sølvsten, formandsskabet for frivilligt samarbejde
Peter Lynggaard Uth, formandsskabet for frivilligt samarbejde
Annette Bennedsgaard, provst
Ilse Kyndesgaard, formand for provstiudvalget
Afbud:
Preben Egeholt, provstiudvalget
0. Salme og bøn
1. Tjek-ind-runde
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12.10.2016 (B) Udgår Godkendt på sidste møde.
3. Godkendelse af dagsorden (B)
Godkendt.
4. Behandling af indkomne ansøgninger (B)
Projektet Sønderbro sogn i samspil hører til under diakoni.
Projektet Kirke-kulturmedarbejder til pastoratet hører til under skoleinitiativer
Ansøger

Formål

Ansøgt

Afgørelse

Diakoni

Ørridslev menighedsråd

Sønderbro Sogn
Skoleinitiativ

Etablerer mobil varmestue/
Diakonibus
Sønderbro sogn i samspil om
diakonale/
boligsociale
initiativer

Fremme 3. årgangs kenskab
til jesu liv og samtid Jesus på
Tyrsted-Uth pastoratsråd
fængslet)
Horsens
Klostersogns Koncentreret
menighedsråd
konfirmandundervisning

Afslag.
Formanskabet
og
bestyrelsens formand taler
905.000 med ansøger.
Afslag.
129.000
Godkendt. Fremover skal
SKS-udgifter holdes inden
for driftsrammen. Såfremt
driftsrammen
ikke
er
tilstrækkelig kan PU søges
50.000 om øget bevilling.
Godkendt
53.000

Side 2

Tyrsted-Uth menighedsråd
Brædstrup-TønningTræden-Grædstrup-Sdr.
Vissing pastorats
menighedsråd
Frivilligt samarbejde
Vor Frelser, Sønderbro og
Kloster
sogns
menighedsråd

Jesus på fængslet - dragter

Kirke-kulturmedarbejder til
pastoratet
Kirken i midtbyen

Godkendt. Fremover skal
SKS-udgifter holdes inden
for driftsrammen. Såfremt
driftsrammen
ikke
er
tilstrækkelig kan PU søges
20.000 om øget bevilling.
Afslag
Projektet er permanent og
ikke på projektbasis.
170.000
2.000.000

Delvist godkendt.
Præstelønning godkendes.
Samt delvis drift. 400.000
kr.
Projektet kan søge
yderligere midler på et
senere tidspunkt såfremt det
begrundes nøjere.

5. Status på udvalgsarbejdet (O)
Hvert formandskab har 10 minutter til samtale, inspiration og orientering.
a. Diakonalt arbejde
Udvalget har holdt ét møde i forbindelse med ansøgningsrunden. Søren Peter
Buhl orienterer om mandegruppen i Tyrsted-Uth.
b. Samarbejde på tværs
Udvalget er formandskabet. Overdragelse fra Anna Sofie til Peter Uth omkring
§ 12.
Overvejelse af at udvælge et tema at arbejde med. f.eks. fælles information og
kommunikation.
c. Skoleinitiativer
Rene mener skoleinitiativet skal fokuserer på ungdomsuddannelser.
Spændende initiativ i Aalborg Stift i folkekirkens hus om etik.
6. Evaluering af afviklede projekter (se bilag) (D/O)
Frivillighedsarrangement i Hatting. Overskydende beløb refunderes til puljen.
7. Næste møde: 21. juni 2017 15.30-18.00.
8. Eventuelt
Kan vi bedre processen så ansøgninger kan gå mere glat igennem? Skarpere i første
huk så der ikke var så mange genbehandlinger. Annette Bennedsgaard forslår man
overvejer til næste møde. Eventuelt samtalemøder én måned inden eller mulighed
for fremlæggelse til bestyrelsesmødet.
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