Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg
PU møde 14. februar 2018. Kl. 15.00
Mødested: Provstikontoret

Mødepunkt
1

Ansøgning 5% midler
Sag: Skovbrynet 2 (743) - Bangsbostrand
Sogn

Beslutning

Bangsbostrand menighedsråd bevilges det ansøgte
beløb på kr. 57.823,- via anlægspuljen til dækning
af ekstraudgifter til renovering af præsteboligen Skovbrynet 2 - i forbindelse med præsteskifte.

Ansøgning 5% midler
Bangsbostrand menighedsråd ansøger om en
ekstrabevilling til dækning af udgifter til
renovering af præsteboligen i forbindelse med
præsteskifte.
2

Ansøgning om 5%-midler
Sag: Havlund (755) - Frederikshavn Sogn
Ansøgning om 5%-midler

Frederikshavn menighedsråd bevilges det ansøgte
beløb på kr. 44.035,94 til dækning af de resterende
udgifter til renovering af præsteboligen - Havlund
22 - i forbindelse med præsteskifte.

Frederikshavn menighedsråd søger om en
tillægsbevilling til finansiering af de resterende
istandsættelsesudgifter i forbindelse med
præsteskiftet.
3

Ansøgning om 5%-midler
Sag: Glentevej (756) - Frederikshavn Sogn
Ansøgning om 5%-midler

Udsættes til næste møde.
I mellemtiden indhentes yderligere oplysninger,
herunder et økonomisk overslag over
skimmelsaneringens etape 3 + 4

Frederikshavn menighedsråd ansøger om en
tillægsbevilling til dækning af ufinansierede
udgifter vedr. præsteboligen Glentevej 15.
Glentevej 15 - notat

4

Nyt lyd- og billedanlæg til kirken
Sag: Lyd- og billedanlæg til kirken (1197) Torslev Sogn

Der er tidligere bevilget kr. 100.000,- til projektet.
Provstiudvalget fastholder sin beslutning.

Nyt lyd- og billedanlæg til kirken

Menighedsrådet skal være opmærksom på, at det i
de fleste tilfælde kræver stiftøvrighedens tilladelse
at opsætte lyd- og billedanlæg i kirker.

Torslev menighedsråd ansøger om lov til at
anskaffe nyt lyd- og billedanlæg til kirken.
Derudover ansøges om ekstra midler til
dækning af udgiften.
Der er tidligere bevilget kr. 100.000,- til

En projektbeskrivelse med tilhørende tilbud
fremsendes til provstiudvalget til videre
foranstaltning.

Referat,14-02-2018

Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

projektet.
5

Varmepumpe Sønderklit 27
Sag: Varmepumpe Sønderklit 27 (1198) Skagen Sogn

Skagen menighedsråd bevilges kr. 12.000,- via
anlægspuljen til indkøb af en varmepumpe til
Sønderklit 27.

Varmepumpe Sønderklit 27
Skagen menighedsråd ansøger om en
anlægsbevilling på kr. 12.000,- til finansiering
af installering af varmepumpe i annekset til
præsteboligen Sønderklit 27
6

Ansøgning til Provstiudvalget vedr.
anlægsmidler 2017
Sag: Afsluttede og videreførte anlægsarbejder
(1024) - Sæby Sogn

Overskud på afsluttede og videreførte anlægsmidler
i alt kr. 6.440,- kan overføres til driften.

Ansøgning til Provstiudvalget vedr.
anlægsmidler 2017

7

ALC projekt Indien.
Sag: Skoleprojektet i Somasipadi (598) Skæve Sogn

Fremsendes til Aalborg Stiftsøvrighed med
anbefaling.

ALC projekt Indien.
Skæve-Hørby menighedsråd søger om
frigivelse af midler til betaling af årets
donation.
Dernæst søges om frigivelse af yderligere kr.
20.000,8

Badskær kirke - projektforslag
Sag: Badskær kirkes fremtid som eventkirke
(1044) - Hørby Sogn

Udsættes til næste møde.
Der er behov for at indhente yderligere oplysninger
omkring økonomien i projektet.

Badskær kirke - projektforslag
Projektforslag til omdannelse af Badskær kirke
til 'eventkirke'
9

Smedejernshegn
Sag: Opsætning af smedejernshegn omkring
Badskær kirkegård (1196) - Hørby Sogn

Fremsendes til Aalborg Stiftsøvrighed til
behandling.

Smedejernshegn
Skæve-Hørby menighedsråd ønsker at udskifte
eksisterende træplankeværk mod syd og
tilfældig sammesat hæk og plankeværk mod øst
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tilfældig sammesat hæk og plankeværk mod øst
med et galvaniseret, sortlakeret jerngitter.
Se vedhæftet billede.
Tilbud - Jimahegn
Tilbud - DanHegn 10770

10

Træfældning kirkegården, Hørby.
Sag: Hørby-Fornyelse af vestlige læhegn
(1067) - Hørby Sogn

Provstiudvalget har noteret sig menighedsrådets
beslutning og arbejdet kan gå i gang.

Træfældning kirkegården, Hørby.
Kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersens
forslag til fornyelse af det vestlige læhegn på
Hørby kirkegård godkendt af menighedsrådet.
11

Ansøgning til Provstiet
Sag: Ansøgning om støtte - Hospice
Vendsyssel (1194)

Der kan ikke ydes støtte til et sådant projekt i
henhold til lov om Folkekirkens økonomi.

Ansøgning til Provstiet
Støtteforeningen for Hospice Vendsyssel
ansøger om støtte til et anlægsprojekt i
anledning af dets 10-års jubilæum.
12

Foreløbig udmelding budget 2019
Den foreløbige udmelding for næste års budget
blev drøftet.
Der udmeldes i lighed med sidste år en driftsramme
med et fradrag på kirkelige aktiviteter på 10%.
Oplæg til foreløbige driftsrammer for de enkelte
kirkekasser fremlægges på næste
provstiudvalgsmøde.

13

1. udkast til årsregnskab 2017 - PUK
Det foreløbige årsregnskab 2017 for PUK-kassen
fremlagt for provstiudvalget.
Der blev gjort rede for underskuddet på kr.
873.977,03.
Der var på forhånd budgetteret med et underskud
på kr. 730.000,- med henblik på at nedbringe de
frie midler til et minimum.
Det endelige årsregnskab fremlægges til
godkendelse på næste PU-møde den 20. marts 2018
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14

Provstens hjørne

15

Evt.
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16

Kasseeftersyn 2017
Sag: Årsregnskab 2017 (1187)
Kasseeftersyn 2017
Der er foretaget kasseeftersyn hos
regnskabsførerne i provstiet, hvilket kun har
givet anledning til 1 bemærkning.

17

Lyngså kirke - møde d. 21. februar 2018 med
Fredningsnævnet
Sag: Tilbygning til redskabsbygning ved
Lyngså kirke (1168) - Albæk-Lyngså Sogn
Lyngså kirke - møde d. 21. februar 2018 med
Fredningsnævnet

18

Elling kirke - evt. salg af jord - notat fra
møde ved Elling kirke d. 22012018
Sag: Frasalg af jord (1103) - Elling Sogn
Elling kirke - evt. salg af jord - notat fra møde
ved Elling kirke d. 22012018

19

Jernvinduer i Skæve Kirke.
Sag: Jernvinduer i Skæve Kirke. (1191) Skæve Sogn
Jernvinduer i Skæve Kirke.
Der henvises til menighedsrådets eget syn i
2016, hvor det er noteret at jernvinduerne i
kirken skal udskiftes.
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Viggo Ernst Thomsen

Arne Lundholm Ehrenreich

Arne Mandrup Holdensen

Benth Holst Andersen

Carsten Aarup

Finn Maabrow Aaen

Helge Morre Pedersen

Linda Lykke Steengaard

Viggo Ernst Thomsen
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