
Referat
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 13. februar 2020 - d. 13-02-2020 kl. 15:00 til 17:30

Deltagere: Frederikshavn Provstiudvalg, Viggo Ernst Thomsen, Linda Lykke Steengaard, Arne Mandrup
Holdensen, Helge Morre Pedersen, Benth Holst Andersen, Arne Lundholm Ehrenreich, Carsten Aarup
Afbud: Finn Maabrow Aaen

 

Mødepunkt Referat

1 - Synsrapport 2019 for Volstrup kirke og kirkegård

Synsrapport 2019 for Volstrup kirke og kirkegård til
gennemgang og påtegning. 

Sager:
Synsrapport - Volstrup kirke og kirkegård
(Frederikshavn Provsti) - 2019 (2020 - 414)

Bilag:
15.12.2019 - Volstrup kirke og kirkegård

Synsrapport 2019 for Volstrup kirke og kirkegård er
gennemgået og returneres med påtegningen - SET - 
 
Provstiudvalget gør dog opmærksom på, at det
tidligere er aftalt med menighedsrådet, at mausoleet
kun holdes tæt på tag og fag. Til daglig bør
mausoleet være aflåst.

2 - Synsrapport 2019 for Torslev kirke og kirkegård

Synsrapport 2019 for Torslev kirke og kirkegård til
gennemgang og påtegning. 

Sager:
Synsrapport - Torslev kirke og kirkegård
(Frederikshavn Provsti) - 2019 (2020 - 402)

Bilag:
20190528 Torslev kirke - syn 2019

Synsrapport 2019 for Torslev kirke og kirkegård er
gennemgået og returneres med påtegningen -SET- 

3 - Synsrapport 2019 for tjenesteboligen Lendumvej
60, 9750 Østervrå

Synsrapport 2019 for tjenesteboligen Lendumvej 60,
9750 Østervrå inkl. forpagterbolig til gennemgang og
påtegning. 

Sager:
Synsrapport - Tjenesteboligen Lendumvej 60, 9750
Østervrå - 2019 (2020 - 406)

Synsrapport 2019 for tjenesteboligen Lendumvej 60,
9750 Østervrå er gennemgået og returneres med
påtegningen -SET- 
 
Provstiudvalget gør opmærksom på, at der ikke er et
krav om, at der skal  laves et handicaptoilet i en
eksisterende tjenestebolig, medmindre der sker en
større renovering af ejendommen.



Bilag:
20180502 Torslev Præstebolig - syn 2019

4 - Fra Per Smith (Sælger) med tilbud på køb af
ejendommen Donstedvej 77, 9330 Dronninglund
samt tilbud på nedrivning og etablering af P-plads

 

Sager:
Byggesag - Albæk-Lyngså MR (Frederikshavn Provsti)
- Køb af 'den gamle købmandsgård' i Albæk (2019 -
31747)

Bilag:
SV Albæk gl. købmandsgård, Ejendomsskattebillet
2019 Donstedvej 77, Nedrivning Donstedvej 77, P
Plads Donstedvej 77

Provstiudvalget afventer nærmere 

5 - Fra Albæk-Lyngså MR med licitationsresultatet
for istandsættelse af murankre i tårn m.m.

Det fremsendte licitationsresultat ligger væsentligt
over den af arkitekten beregnede overslagspris.
Fremlægges for provstiudvalget til drøftelse. 

Sager:
AAL - Byggesag - Albæk kirke - Frederikshavn Provsti)
- istandsættelse af murankre i tårn (2018 - 16617)

Bilag:
20200121-Licitationsreslutat., Tilbud fra Ths. Nielsen
og Søn, Tilbud fra Præstbro Tømrer, Tilbud fra JE
Byg, Tilbud fra Thorup Ny Tømrer

Menighedsrådet opfordres til - med baggrund i den
store budgetoverskridelse - at aflyse licitationen.
 
I stedet kunne det være en mulighed - som foreslået
af arkitekten - at foretage 3 - 4 forsøgsudtagninger af
murankre der kan danne grundlag for en ny
beregning af den samlede anslåede tilbudspris.

6 - Udkast til Årsregnskab 2019 for PUK-kassen i
Frederikshavn provsti

Udkast til årsregnskab 2019 for PUK-kassen i
Frederikshavn Provsti fremlægges for
provstiudvalget med henblik på en drøftelse
og endelig godkendelse til aflevering via
økonomiportalen. 

Sager:
Årsregnskab - Provstiudvalgskassen i Frederikshavn
Provsti - 2019 (2020 - 4344)

Bilag:

Udkast til årsregnskab 2019 for PUK-kassen i
Frederikshavn Provsti fremlagt for provstiudvalget til
drøftelse.
 
Godkendt uden bemærkninger til aflevering via
økonomiportalen.



Årsregnskab 2019 for PUK-kassen

7 - Fra Sæby MR med ansøgning om 5%-midler til
dækning af udgifter til en undersøgelse af
fugtproblemer i Klosterfløjen

Sæby menighedsråd ansøger om en tillægsbevilling
via 5%-midlerne til dækning af en ekstraudgift til
undersøgelse af fugtproblemer i Klosterfløjen.
Det drejer sig om kr. 21.244,80 til dækning af faktura
fra Teknologisk Institut. 

Sager:
5%-midler - Sæby MR - Undersøgelse af
fugtproblemer i Klosterfløjen (2020 - 4641)

Bilag:
202001141114, Picture (Device Independent Bitmap)

Sæby Menighedsråd bevilges via 5%-midlerne kr.
21.244,80 til dækning af ekstraordinær udgift til
undersøgelse af fugtproblemer i Klosterfløjen. 

8 - Fra Sæby MR med afsluttende regnskab for
renovering af badeværelser i tjenesteboligen
Algade 22, 9300 Sæby samt anmodning om
overførsel af ikke anvendte anlægsmidler

Projekt med renovering af badeværelser i
tjenesteboligen Algade 22, 9300 Sæby er nu
afsluttet.
Projektet er afsluttet med et underskud.
 
Sæby menighedsråd anmoder om lov til at overføre
ikke anvendt anlægsbevilling på afsluttet projekt
(Projekteringsomkostninger - Salen i Mariehuset) i
alt kr. 24.492,- til delvis dækning af underskuddet.
 
Det reserverede beløb i anlægspuljen på kr.
125.000,- udbetales. 
 
Restunderskuddet på kr. 127.987 overføres til
driften/frie midler.

Sager:
Anlægsmidler - Sæby MR - Badeværelser i
tjenesteboligen Algade 22, 9300 Sæby (2020 - 4669)

Bilag:
Anlægsaktiviteter 2019 pr. 31.12, Picture (Device
Independent Bitmap)

Ikke anvendt anlægsbevilling på afsluttet
projekt (Projekteringsomkostninger - Salen i
Mariehuset) i alt kr. 24.492,- kan anvendes til delvis
dækning af underskud på projektet med renovering
af badeværelser i tjenesteboligen Algade 22, 9300
Sæby. 

9 - Fra Abildgård MR med ansøgning om brug af frie
midler til projekt 'Bedre belysning i kirkerummet'

Menighedsrådets beslutning tages til efterretning. 



Abildgård menighedsråd er i gang med et projekt til
bedre belysning i kirkerummet.
 
Menighedsrådet har besluttet at anvende kr.
300.000,- af de frie midler til formålet.
Det resterende beløb søges finansieret via fonde. 

Sager:
Frie midler - Abildgård MR - Projekt 'Bedre belysning
i kirkerummet' (2020 - 4676)

Bilag:
Ansøgning om brug af frie midler

10 - Sagsresume vedr. økonomien i projekt til
ombygning af Badskær kirke udarbejdet af HSI den
6. februar 2020

Økonomien i projektet til ombygning af Badskær
kirke til 'Eventkirke' genoptages.

Sager:
AAL - Byggesag - Badskær kirke (Frederikshavn
Provsti) - Ombygning af Badskær kirke til eventkirke
(2019 - 5322)

Bilag:
Økonomi Badskær kirke

Provstiudvalget fastholder sin opgørelse af
de midler, der er til rådighed for projektet, som det
fremgår af udarbejdet notat dateret 5. februar 2019.
 
Anslået totaludgift inkl. moms i henhold til
skitsebeskrivelse dateret november 2017 i alt kr.
2.375.000
 
Finansiering:
 
Menighedsrådets frie midler kr. 750.000
Båndlagt nyt tag Hørby kr. 650.000
Overskud klokkestabel kr. 596.000 (Se 2019-3811)
Overskud Hørby tag kr. 366.000 (Se 2019-2777)
 
I alt til rådighed til finansiering kr. 2.362.000
 
Efterfølgende er den anslåede totaludgift steget til
kr. 3.480.000,-
Det fremgår desuden af årsregnskabet for 2018, at
menighedsrådet disponerer yderligere kr. 600.000,-
til projektet.
 
Menighedsrådet opfordres til at gennemgå
projektet og se på muligheden for evt. besparelser.
Alternativt vil der være mulighed for at finansiere
det resterende beløb ved hjælp af et likviditetslån,
der efterfølgende tilbagebetales via kirkekassens
egne midler over 3 - 4 år.
 
En endelig finansieringsplan vil ikke kunne
godkendes, før der foreligger et licitationsresultat.

11 - Fra Torslev MR med ansøgning om installering
af varmepumpe til opvarmning af Torslev
Præstebolig

Punktet udsættes indtil  der har været afholdt møde
med repræsentanter for Torslev og Østervrå
menighedsråd om situationen i forbindelse med det
kommende embedsskifte.



Torslev menighedsråd har fremsendt projekt til
installering af nyt varmeanlæg i præsteboligen
beliggende Lendumvej 60, 9750 Østervrå. 

Sager:
Tjenestebolig - Lendumvej 60, 9750 Østervrå
(Frederikshavn Provsti) - Installering af varmepumpe
(2020 - 4921)

Bilag:
Installering af varmepumpe til opvarmning af Torslev
Præstebolig, vvs tilbud, Lendumvej 60 Østervrå
energi beregn, Tilbud nr. 822 - Lendumvej 60, 9750
Østervrå - Varmepumpe Tårs Oliefyrservice

12 - Provstens hjørne

 - Herunder den aktuelle præstesituation 

 

13 - Evt.
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Frederikshavn Provstiudvalg Viggo Ernst Thomsen

Linda Lykke Steengaard Arne Mandrup Holdensen

Helge Morre Pedersen (Frederikshavn
Provstiudvalg)

Benth Holst Andersen

Arne Lundholm Ehrenreich Carsten Aarup
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