
Dagsorden
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 16. januar 2019 - d. 16-01-2019 kl. 16:00 til 20:00

Deltagere: Frederikshavn Provstiudvalg

Mødet er henlagt til Hotel Scandic i Frederikshavn. 

Mødepunkt Referat

1 - Synsrapport 2018 for Understed kirke og
kirkegård

Synsrapport 2018 for Understed kirke og kirkegård til
gennemgang og påtegning.

Sager:
Synsrapport - Understed kirke og kirkegård
(Frederikshavn provsti) - 2018 (2018 - 38152)

Bilag:
12.11.2018 - Understed kirke, kirkegård og
sognehus- PS

 

2 - Synsrapport 2018 for Karup kirke og kirkegård

Synsrapport 2018 for Karup kirke og kirkegård til
gennemgang og påtegning. 

Sager:
Synsrapport - Karup kirke og kirkegård
(Frederikshavn Provsti) - 2018 (2018 - 38149)

Bilag:
12.11.2018 - Karup kirke og kirkegård - PS

 

3 - Synsrapport 2018 for Jerup kirke og kirkegård

Synsrapport 2018 for Jerup kirke og kirkegård til
gennemgang og påtegning.

Sager:
Synsrapport - Jerup kirke og kirkegård (Frederikshavn
Provsti) - 2018 (2018 - 38389)

Bilag:

 



Synsforretning, kirke og kirkegård 2018

4 - Synsrapport 2018 for Råbjerg Kirke
(frederikshavn Provsti)

Synsrapport 2018 for Råbjerg kirke og kirkegård til
gennemgang og påtegning. 

Sager:
Synsrapport - Råbjerg Kirke (frederikshavn Provsti) -
2018 (2018 - 42672)

Bilag:
Synsprotokol Råbjerg Kirke og kirkegård (1)

 

5 - Synsrapport 2018 for tjenesteboligen Gårdbovej
26, 9981 Ålbæk

Synsrapport 20108 for tjenesteboligen Gårdbovej 26,
9981 Ålbæk til gennemgang og påtegning. 

Sager:
Synsrapport - Tjenesteboligen Gårdbovej 26, 9981
Ålbæk (Frederikshavn Provsti) - 2018 (2018 - 42700)

Bilag:
Synsprotokol Ålbæk Præstegård sep. 2018

 

6 - Synsprotokol 2018 for Ålbæk Kirke

Synsrapport 2018 for Ålbæk kirke og kirkegård til
gennemgang og påtegning. 

Sager:
Synsrapport - Ålbæk Kirke (Frederikshavn Provsti) -
2018 (2018 - 42715)

Bilag:
Synsprotokol for Ålbæk Kirke og kirkegård. (1)

 

7 - E-post fra Albæk-Lyngså MR med svar til
provstiudvalget på spørgsmålet om muligheden for
at opdele projektet i etaper

Albæk-Lyngså menighedsråd har svaret på
provstiudvalgets spørgsmål om muligheden for at
dele projektet til indvendig renovering af Albæk
kirke op i 2 eller flere delprojekter med henblik på
at fremskynde dele af projektet.

 



 
Menighedsrådets svar fremgår af bilag. 

Sager:
AAL - Byggesag - Albæk-Lyngså MR (Frederikshavn
Provsti) - Renovering af Albæk kirke (2018 - 16617)

Bilag:
Til Frederikshavn Provsti

8 - E-post fra Hulsig MR med ansøgning om at
udvide det nyinstallerede varmeanlæg med et
befugtningsanlæg

Hulsig menighedsråd har via en anlægsbevilling fået
installeret nyt varmeanlæg i kirken. Det har medført,
at luftfugtigheden i kirken er faldet til under det
anbefalede niveau.
Menighedsrådet søger derfor om lov til at anvende
overskydende midler til et befugtningsanlæg. 

Sager:
Anlægsmidler - Hulsig MR - Udvidelse af nyt
varmeanlæg med et befugtningsanlæg (2019 - 1022)

Bilag:
ændring af anlægsprojekt Hulsig

 

9 - E-post fra Sæby MR med ansøgning om tildeling
af midler fra 5 % puljen til dækning af ekstraudgifter
i forbindelse med langtidssygemeldning

Sæby menighedsråd ansøger om ekstrabevilling via
5%-midlerne til dækning af ekstraudgifter i
forbindelse med en langtidssygemelding.

Sager:
5%-midler - Sæby MR - Langtidssygemeldning
(Fortroligt) (2019 - 1031)

Bilag:
Ansøgning til Frederikshavn Provsti om 5 % midler,
Opgørelse over merforbrug af timer

 

10 - Kirkegårdstakster

Med baggrund i den verserende debat om gratis
gravkastning og erhvervelse af gravsted for
medlemmer af Folkekirken er der udarbejdet en
opgørelse over provstiets samlede indtægter

 



(Regnskab 2017) for henholdsvis gravkastning og
erhvervelse af gravsted.
 
Fremlægges for provstiudvalget til drøftelse.

Sager:
Kirkegårde - Frederikshavn Provsti - Takster for
gravkastning og erhvervelse af gravsted (2019 -
1064)

Bilag:
Regnskab 2017 - Gravkastning og erhvervelse
gravsted

11 - Budget 2020 for Frederikshavn Provsti

Som opstart til den videre drøftelse af budget 2020
for Frederikshavn provsti fremlægges en opdateret
oversigt over kirkegårdenes egenfinansiering og en
oversigt over aktiviteter i forhold til lønkroner,
indbyggertal og medlemmer.
 
Oversigterne skal ses som interne notater.

Sager:
Budget - Frederikshavn Provsti - 2020 (2019 - 1076)
Budget - Frederikshavn Provsti - 2020 (2019 - 1076)

Bilag:
Kirkegårdsdrift 2011 - 2017 zonevis, Aktiviteter og
lønkroner

 

12 - E-post fra Abildgård MR med ansøgning om
støtte til markedsføring af KUL

På vegne af KUL i Abildgård kirke søges om støtte til
at lave en reklamefilm om KUL-uddannelsen.
Reklamefilmen skal bruges i forbindelse med
markedsføring af KUL i Frederikshavn Provsti og
Aalborg Stift.
Udgiften til videoen vil være kr. 23.000.
 
Der søges om kr. 13.000 til dækning af udgifter til
kommunikationskonsulent, fotograf og producent.

Sager:
5%-midler - Abildgård MR - Støtte til markedsføring
af KUL (2019 - 1506)

Bilag:
ansøgning KUL Abildgård Provstiet December 2018

 



13 - Provstens hjørne

 

 

14 - Evt.
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