
Referat
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 12. januar 2022 - d. 12-01-2022 kl. 15:00 til 17:00

Deltagere: Viggo Ernst Thomsen, Linda Lykke Steengaard, Carsten Aarup, Peter Thøgersen, Kurt Erling
Hansen, Claus Bilde
Afbud: Arne Lundholm Ehrenreich, Finn Maabrow Aaen

 

Mødepunkt Referat

1 - Fra Åsted-Skærum-Kvissel MR med leasingaftale
på kopimaskine til godkendelse i provstiudvalget

Fra Åsted-Skærum-Kvissel menighedsråd med
leasingaftale på kopimaskine til godkendelse. 

Sager:
Leasingaftale - Åsted-Skærum-Kvissel - Kopimaskine
(2021 - 34225)

Bilag:
Kopiaftale, Aasted Kirke printeraftale 2020

Den fremsendte leasingaftale på kopimaskine kan
kun tages til efterretning, da den allerede er
underskrevet af menighedsrådet.
 
Det skal endnu engang understreges, at en
leasingaftale skal forhåndsgodkendes af
provstiudvalget inden den underskrives af
menighedsrådet. 

2 - Fra Torslev og Østervrå MR med anmodning om
godkendelse af køb af ejendom beliggende
Hjørringvej 439A, 9750 Østervrå

Torslev og Østervrå menighedsråd har tidligere
erhvervet ejendommen beliggende Vrængmosevej 7,
9750 Østervrå (Det tidligere missionshus) med
henblik på opførelse af et sognehus på grunden.
 
Det er nu blevet muligt at erhverve en til formålet
mere attraktiv ejendom beliggende Hjørringvej
439A, 9750 Østervrå. Ejendommen står i dag som en
brandtomt.
 
Det er samtidig muligt at sælge det tidligere
missionshus til anskaffelsesprisen.
 
Menighedsrådene anmoder således om godkendelse
af køb af ejendommen Hjørringvej 439A, 9750
Østervrå og i forlængelse heraf at sælge
ejendommen Vrængmosevej 7, 9750 Østervrå.

Menighedsrådene er i gang med at undersøge - hos
kommunen - hvilke muligheder, der er for
bebyggelse på grunden.
Herunder skal undersøges, hvordan et krav til et
antal P-pladser kan opfyldes.
 
Provstiudvalget godkender et køb af ejendommen
Vrængmosevej 7, 9750 Østervrå til den anførte pris,
såfremt menighedsrådene kan lave en acceptabel
aftale med kommunen omkring bl.a. P-pladser.
 
En endelig købsaftale fremsendes til provstiudvalget
til gennemsyn og underskrift.
 
Et køb af ejendommen Vrængmosevej 7 er betinget
af, at menighedsrådene samtidig sælger
ejendommen Hjørringvej 439A, 9750 Østervrå som
udgangspunkt til anskaffelsessummen.
 
Nettoudgiften til køb af ejendommen afholdes af
menighedsrådene selv via nettoprovenuet fra salget
af den tidligere præstebolig.



Sager:
Byggesag - Torslev og Østervrå MR - Køb af
ejendommen Hjørringvej 439A, 9750 Østervrå (2022
- 455)

Bilag:
Anmodning om godkendelse af køb af ejendom

3 - Fra Flade-Gærum MR med ansøgning om en
ekstrabevilling via 5%-midlerne til dækning af
udskiftning af lyskilder i lysekronerne i Flade kirke i
alt kr. 8.750

Flade-Gærum menighedsråd anmoder om en
ekstrabevilling via 5%-midlerne til dækning af udgift
til udskiftning af lyskilder i lysekronerne i Flade kirke
- i alt kr. 8.750,- 

Sager:
Anlægspuljen - Flade-Gærum MR - Udskiftning af
lyskilder i lysekronerne i Flade kirke (2021 - 34222)

Bilag:
Ansøgning 5% puljen, Lys Flade 17.11-21

Flade-Gærum menighedsråd bevilges via
anlægspuljen kr. 8.750 til dækning af udgift til
udskiftning af lyskilder i lysekronerne i Flade kirke.

4 - Fra Skagen MR med ansøgning om yderligere
anlægspuljemidler til dækning af ekstraudgifter til
ny træterasse ved tjenesteboligen Sønderklit 27,
9990 Skagen i alt kr. 82.755,17

Skagen menighedsråd ansøger om
yderligere anlægspuljemidler til dækning af
ekstraudgifter til ny træterrasse ved tjenesteboligen
Sønderklit 27, 9990 Skagen - i alt kr. 82.755,17
 
Der er tidligere bevilget kr. 48.600,- til projektet.
 
Alternativt anmodes om lov til at overføre
restbeløbet fra drift til anlæg.

Sager:
Anlægspuljen - Skagen MR - Ny træterasse ved
tjenesteboligen Sønderklit 27, 9990 Skagen (2022 -
453)

Bilag:
Midler fra anlægspuljen til ny terrasse på Sønderklit,
Terrasse på Sønderklit

Skagen menighedsråd bevilges yderligere via
anlægspuljen kr. 34.155,17 til dækning af udgift til
udskiftning af træterrasse ved tjenesteboligen
Sønderklit 27, 9990 Skagen.
 
Terrassen er blevet dyrere p.g.a. en stigning i
materialepriser og ekstraarbejde med fjernelse af
fliser under den nuværende terrasse.

5 - Fra organist Jette Plougheld med anmodning om Provstiudvalget anser det for vigtigt, at organisterne



støtte til afholdelse af konvent for alle organister i
Hjørring og Frederikshavn provstier den 1. marts
2022

Repræsentant for organisterne Jette Plougheld
anmoder om støtte til - i samarbejde med Hjørring
provstierne - afholdelse af konvent for organister
den 1. marts 2022.
 
Det drejer sig om udgift til honorar - i alt kr. 2.800,-
pr. provsti 

Sager:
Personale - Frederikshavn Provsti - Organister -
Støtte til provstikonvent (2019 - 38747)

Bilag:
Organistkonvent 0103 for alle organister i Hjørring
og Frederikshavn

har mulighed for at mødes og afholde et konvent en
gang om året.
 
Derfor støtter Frederikshavn Provsti med det
ansøgte beløb på kr. 2.800 til dækning af udgift til
honorar. Forplejning betales af deltagerne selv.

6 - Fra Kirke.dk med tilbud på årsabonnement for
medarbejdere og provstiudvalg

Tilbud på årsabonnement  på Kirke.dk til
medarbejdere og provstiudvalgsmedlemmer.

Sager:
Tilbud - Kirke.dk - Årsabonnement (2020 - 1947)

Bilag:
VS Vedr. 12 mdr. prøve på Kirke.dk

Provstiudvalget tager imod tilbuddet om et
årsabonnement  på Kirke.dk for provstiudvalg og
medarbejdere.

7 - Provstens hjørne

 

Provstiudvalgsmødet den 22. juni 2022 er flyttet til
den 16. juni 2022. 

8 - Evt.
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Viggo Ernst Thomsen Linda Lykke Steengaard

Carsten Aarup Peter Thøgersen (Frederikshavn
Provstiudvalg)

Kurt Erling Hansen Claus Bilde (Frederikshavn Provstiudvalg)
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