Referat for Bestyrelsesmøde for projektpuljen
Onsdag den 21. juni 2017 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
Preben Egeholt, provstiudvalget
0. Salme og bøn
1. Godkendelse af dagsorden (B)
Godkendt.
2. Behandling af indkomne ansøgninger (B)
Ansøger

Formål

Ansøgt

Afgørelse

Diakoni
Klostersogn
Skoleinitiativ
Torsted
Ørridslev
Frivilligt samarbejde
Østbirk og Yding

Pilgrimspræst
Sigurd fortæller om Luther
Powertywalk
med
konfirmander
Gospel workshop
Flygtningeinitiativet

3.

Godkendt.
Dog
skal
hjemmeside godkendes af
55.950 PU.
100.000 Godkendt.
Ikke godkendt – drift. Fast
30.000 tilbagevendende.
17.500 Godkendt.
Godkendt.

Forberedelser til budgetsamråd 06.09.2017 (B)
a. Indstilling til provstiudvalg ang. bevilling projektpuljen 2018
Samlet budget på 3.500.000 kr. indstilles.
b. Overvejelser om kandidater til projektpuljens bestyrelsen.
Alle er villige til genvalg.
c. Hvem skal fremlægge projektpuljens to punkter til budgetsamrådet (1. Orientering om
uddeling af midler + 2. Valg til bestyrelsen)
Tove Asmussen fremlægger. Annette Bennedsgaard orienterer om evaluering af vedtægten. Denne
udskydes til indledende budgetsamråd 2018, da der så er tiltrådt et nyt Provstiudvalg.

Side 2

Status på udvalgsarbejdet (O)
Hvert formandskab har 10 minutter til samtale, inspiration og orientering.
a. Diakonalt arbejde
Det drøftes hvordan man kan profilerer puljen i højere grad. Kan man finde ildsjæle udenfor menighedsråd til at
drive projekter.

4.

b. Samarbejde på tværs
Nyt projekt om arrangementer i kirken opstartes. Der er endnu ikke kommet kontaktpersoner.
c. Skoleinitiativer
Anja Elm er med i et stiftsudvalg vedrørende gymnasieelever. Drøftelse af udvalgets rolle i forhold til
skole-kirkesamarbejdet. Udvalget vil fremover fokuserer mere på ungdomsuddannelserne.
5.

Evaluering af afviklede projekter (O)
Underudvalg er ansvarlige for at orientere sig om status på igangværende og evt. afviklede projekter.
Bilag vedlagt om afviklede projekter
Underudvalg rykker for manglende evalueringer.

6.
7.

8.

Næste møde
14.12.2017 kl. 15.30-18.30.

Eventuelt

Referent
Birgitte Søhoel
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