Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde
Vejle Provsti
Referat fra Repræsentantskabsmøde i
Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejdet
Tid og sted: tirsdag d. 25. august 2020, kl. 19:00-21:30 i Nørremarkskirken
Program for aftenen:
19.00 Velkomst og fællessang
19.10 Repræsentantskabsmøde
19.30 Mødet suspenderes for en stund, hvor medarbejderne fortæller om hver deres område. Anders Michael og
Marianne fortæller om Ungdomspræsteriet, mens Connie og Pia fortæller om Skole-kirke-samarbejdet.
20.10 Repræsentantskabsmødet fortsætter
20.50 Afslutning og fællessang

Pkt. Indhold
1
Valg af dirigent.
Godkendelse af dagsorden
2
Valg af referent
3
Formanden aflægger
beretning for
Ungdomspræst- og SkoleKirke-samarbejdets
virksomhed i den
forløbne periode, til
godkendelse.

Referat
Dorthe Due Lund blev valgt og dagsorden godkendt.

Tid
19.00

Mette Kæmsgaard blev valgt.
Formand Martin Bonde Eriksen fremlægger sin beretning:
Vi har nogle fremragende medarbejdere, herunder Connie, Pia,
Anders Michael og Marianne. Ny skole-kirkepræst Connie bydes
velkommen.
Et par glimt fra formandens beretning – i øvrigt se bilag:
• 31. december udløber kontakten med kirke-kirke
medarbejder Pia, og der søges en forlængelse.
• Forbedret skole-kirke-samarbejde med skolerne i
provstiet, da lærerne har fået øjnene op for materialet,
som lægger rundt på skolerne.
• En masse at glæde sig over i Ungdomspræsteriet,
herunder deres mange netværksgrupper. Det har også
været en turbulent tid, herunder Den Lave Højskole.
Økonomien har været vanskelig at håndtere pga.
udfordringer i regnskaber gennem de seneste 3 år,
uigennemsigtighed omkring frie midler og samarbejdet
med VKG.
• Formanden takker af efter 7½ år, og vil fremover med
glæde følge arbejdet på sidelinjen fra Haderslev Provsti.

19.00
19.05

Beretning godkendt.
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Kassereren aflægger det af
revisor reviderede regnskab

Gert Kobbelgaard, kasserer fremlægger regnskaberne.
Skole-Kirke-samarbejdet

20.20

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde
Vejle Provsti
for det foregående
regnskabsår, til godkendelse.

Vi har ganske rimelige omkostninger, og har haft nogle år med
pænt overskud.
I 2019 har der ikke været så stort overskud som normalt. Men det
er et tilfredsstillende regnskab.
Der har været en fejl i personaleomkostninger, det er nu rettet op.
Overskuddet øremærkes til projekt ”Elevhøjskolen”
Regnskabet 2019 er godkendt.
Ungdomspræsteriet
Der har været nogle udfordringer i regnskabet/erne.
Kassereren underretter om, hvor der opstod et underskud, og
hvad der blev/bliver gjort for at løse problemet.
Der er aftalt og opstillet et nyt og bedre driftsregnskab fra VKG, og
det vil fremadrettet skabe et meget bedre overblik.
Der er fortsat regnskabsmæssige udfordringer, som vi afventer
svar på fra VKG, og dags dato ved vi bl.a. ikke hvor mange frie
midler, Ungdomspræsteriet har.
VKG har nogle problemer med regnskabet omkring
Ungdomspræsteriet og Sct. Johannes Sogn – muligvis er nogle
midler strømmet over i Sct. Johannes kasse.
Poul Udsen fra Provstiudvalget er sammen med Anders Michael,
Dorte V. Paulsen, provst og Gert Kobbelgaard, ved at være til
bunds i arbejdet med regnskaberne, men mangler stadig svar på
enkelte posteringer/midler. Derfor kan Forretningsudvalget ikke
anbefale en godkendelse af regnskabet for 2019.
Regnskabet 2019 er ikke godkendt.
Der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde for
at godkende regnskabet, når det er afklaret fuldt ud. Der
kommer en indkaldelse 14 dage før.
Der blev stillet spørgsmål ved, om Vejle Kirker og Kirkegårde skal
bruges som regnskabskontor, eller om anden kan varetage det.

5

Budget for det følgende
regnskabsår

Gert Kobbelgaard, kasserer, fremlægger budgetterne.
Skole-Kirke-Samarbejdet budget 2021
Indefrysning af feriepenge skal iværksættes. Lønnen stiger en
smule, men forventeligt. De forskellige poster blev gennemgået og
der forventes igen et overskud.
Budget 2021 er godkendt.
Ungdomspræsteriet budget 2021
Vi er kommet bagefter med at søge de ønskede midler til
Ungdomspræsteriet,da vi ikke har været opmærksomme på, at
fristen er 1. januar de seneste 2 år. Derfor er budgettet stort set
uforandret 3 år i træk. Forretningsudvalget anmoder om ekstra
midler i 2021 til Marianne, som skal på obligatorisk uddannelse i

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde
Vejle Provsti
Aarhus i henhold til ækvivaleringsudvalgets anbefaling. I forhold til
GDPR skal der indkøbes en KM-computer til Marianne, og slutteligt
en lønstigning hos både Anders Michael og Marianne. Indefrysning
af feriepenge skal iværksættes. Der er intet overskud at trække på.
Den Lave Højskole blev drøftet. Udgifterne i Den Lave Højskole
ønskedes for 2020 splittet i 3 dele – Vejle kommune kr. 90.000,
Ungdomspræsteriet kr. 90.000 og provstiet kr. 90.000. Efter
næsten at være i mål med en netværksaftale med Vejle kommune,
og Liv&vækst puljen havde bevilliget deres 1/3 del – trak
kommunen uventet i bremsen, og der er endnu ikke afklaring
omkring deres bevilling. Ungdomspræsteriet arbejder for at nå
målet.
Det blev bemærket, fra en af deltagerne i Repræsentantskabet, at
Ungdomspræsteriet skulle være mere realistiske – sætte
ambitionsniveauet ned, vedr. udgifter til Den Lave Højskole.
Budget 2021 er godkendt.
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Valg –
a. To nye
præsterepræsentanter til
Forretningsudvalget, da
Mads Djernes og Ulrik
Overgaard
desværre træder ud af
udvalget på grund af andre
forpligtelser.
b. Valg af formand for
repræsentantskabet, da
Martin Bonde Eriksen
trækker sig for posten.

7

Indkommende forslag
a. Forslag om at gøre Skolekirke-lærerstillingen
permanent, når
prøveordningen udløber pr.
1.
januar 2021.
Beslutningsgrundlag:
Rapport vedrørende Skolekirke-samarbejdet samt
skolekirkelærerstillingen.
Udsendes inden mødet.
Eventuelt

8

a. 3 præster forlader FU, og de har dermed adspurgt 3 nye
præster, om de vil være en del af FU. Sarah Dedieu fra Sct.
Johannes Kirke, Dorthe Buelund fra Mølholm og
Gauerslund Kirkerog Mette Bjerring fra Bredsten Kirke.
Alle 3 ønskede at træde ind i udvalget, og blev godkendt af
repræsentantskabet.
b. Anne Mette Ramsgaard Johansen, der allerede sidder i FU,
blev foreslået som formand for FU indtil marts 202. Anne
Mette takkede ja og blev godkendt.

Med baggrund i det gode og store arbejde, der er udført i
Skole-kirke-samarbejdet, og den udvikling der har været,
besluttede repræsentantskabet at gøre Skole-Kirkelærerstillingen permanent fra 1. januar 2021, hvor
prøveordningen udløber.

Intet

Følgende bilag er udsendt inden mødet:

20.50

20.55

21.03

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde
Vejle Provsti
a) Regnskab 2019 for henholdsvis Ungdomspræsteriet og Skole-Kirke-Samarbejdet
b) Budget 2021 for henholdsvis Ungdomspræsteriet og Skole-Kirke-Samarbejdet
c) Rapport om Skole-kirkesamarbejdet
d) Formandens beretning 2019

