Referat af bestyrelsesmøde for projektpuljen
Torsdag den 14. december 2017 på Provstikontoret, Rådhustorvet 21,2 kl. 15.30-17.30
Deltagere:
Søren Peter Buhl, formandsskabet for diakonalt arbejde
Peter Stentoft, formandsskabet for diakonalt arbejde
Kirsten Bomholt, 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

0. Salme og bøn
1. Valg af formand og sekretær for projektpuljen (B)
Peter Lynggaard Uth vælges til formand. Birgitte Søhoel varetager sekretærhverv.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21.06.2017 (B)
Godkendt
3. Godkendelse af dagsorden (B)
Godkendt
4. Behandling af indkomne ansøgninger (B)
1. Det store påskebord. Vor Frelser, Sønderbro og Kloster. Samarbejde på tværs. Der
ansøges om 20.000 kr. Ansøgningen er godkendt.
2. 12 timer uden ord, Kloster sogn, Diakoni. Der ansøges om 23.000 kr.
Ansøgningen er godkendt.
3. Sammen om tradition, tro og tvivl. Sønderbro og Kloster, Samarbejde på tværs.
Der ansøges om 75.000 kr. Ansøgningen er godkendt.
4. Sommerhøjskole, Sønderbro, diakoni. Der ansøges om 15.000 kr. Det er en
garanti for familier, der ikke selv kan betale. Ikke sikkert hele garantien skal bruges.
Ansøgningen er godkendt.
5. Status på udvalgsarbejdet (O)
Hvert formandskab har 10 minutter til samtale, inspiration og orientering.
a. Diakonalt arbejde
Mødes og drøfter ansøgningerne.
b. Samarbejde på tværs

Side 2
Arbejdet på at skabe netværk og grupperinger på tværs af emner i sognene.
God lydhørhed, men svært at skaffe tovholdere. Der er afholdt et møde i
Østbirk med ca. 20 mennesker. Status er, at der arbejde videre.
c. Skoleinitiativer
Nye medlemmer i udvalget. Inge Højgaard-Rasmussen fra Kloster og Ebbe
Henningsen, tidligere viceinspektør på Torsted skole.
6. Evaluering af afviklede projekter (Forslag v/ Rene Høeg)
Sekretariatet samler frem over regnskab og evalueringer og sender til udvalgene. Det
vil fremgå af bevillingsbrevene, hvor regnskab og evalueringer sendes.
7. Bestyrelsens indstilling til budgetsamrådet om vedtægten (B)
Vedtægten udløber og skal enten genansøges eller samarbejdet nedlægges.
Rene forslår at der skal indskrives en ny kategori til gudstjenesteudvikling.
Udviklingsmulighederne skal fremstilles bedre. De fleste har ikke indset, at man kan
drømme stort. Der er muligheder for de små sogne. Risikovilligheden til udvikling
af initiativer bliver større. Græsrødderne kan få ejerskab og skabe projekter.
Formanden og provsten får kompetence til at fremlægge forlængelse for
budgetsamrådet.
8. Næste møde: planlægning af møder i foråret – husk kalender!
9. 20. juni 2018 kl. 16.45. På provstikontoret.
10. Eventuelt

Referent
Birgitte Søhoel
Sekretær for projektpuljen

