
Referat
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 13. januar 2021 - d. 13-01-2021 kl. 15:00 til 17:00

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

Mødet afholdt virtuelt via Teams. 

Mødepunkt Referat

1 - Fra Bangsbostrand MR med ansøgning om en
ekstrabevilling via anlægspuljen til dækning af
budgetoverskridelse for udvidelsen af sydfløjen i alt
kr. 97.704,10

Bangsbostrand menighedsråd ansøger om en
ekstrabevilling via anlægspuljen på kr. 97.704,10 til
dækning af konstateret budgetoverskridelse på
projektet til udvidelse af sydfløjen. Et projekt
budgetteret til i alt kr. 12.614.875
 

Sager:
Anlægspuljen - Bangsbostrand MR -
Budgetoverskridelse for udvidelsen af sydfløjen
(2021 - 368)

Bilag:
Ansøgning om bevilling, Endeligt byggeregnskab

Bangsbostrand kirkekasse bevilges via anlægspuljen i
alt kr. 97.704,10 til dækning af den konstaterede
budgetoverskridelse på projektet til udvidelse af
sydfløjen. Et projekt budgetteret til i alt kr.
12.614.875 

2 - Fra Flade-Gærum MR med endeligt
byggeregnskab for renovering af Flade præstegård
samt ansøgning om ekstrabevilling i alt kr.
106.277,24

Flade-Gærum menighedsråd ansøger om en
ekstrabevilling via anlægspuljen på kr. 106.277,24 til
dækning af konstateret budgetoverskridelse på
projektet til renovering af flade præstegård.

Sager:
Tjenestebolig - Brønderslevvej 59, 9900
Frederikshavn (Frederikshavn Provsti) - Renovering
præstebolig (2019 - 11623)

Bilag:

Flade-Gærum kirkekasse bevilges via anlægspuljen i
alt kr. 106.277,24 til dækning af konstateret
budgetoverskridelse på projektet til renovering af
Flade-Gærum præstegård. Der er tidligere bevilget
kr. 2.925.000 til projektet. 



Renovering af Flade Præstegård, Byggeregnskab
renovering af præstebolig

3 - Fra Skagen MR med ansøgning om dækning af
advokatomkostninger i forbindelse med køb af
Eratosvej 36, 9990 Skagen i alt kr. 8.161,59

Skagen menighedsråd ansøger om en ekstrabevilling
via anlægspuljen til dækning af
advokatomkostninger i forbindelse med køb af
tjenesteboligen Eratosvej 36, 9990 Skagen. Et beløb
på i alt kr. 8.161,59 

Sager:
Tjenestebolig - Eratosvej 36, 9990 Skagen
(Frederikshavn Provsti) - Køb (2018 - 36313)

Bilag:
Ekstraordinære anlægsudgifter i Skagen Kirkekasse,
Faktura fra HjulmandKaptain

Skagen kirkekasse bevilges via anlægspuljen i alt
kr. 8.161,59 til dækning af advokatomkostninger i
forbindelse med køb af tjenesteboligen Eratosvej 36,
9990 Skagen.

4 - Fra Sæby MR med anmodning om udbetaling af
bevilgede anlægspuljemidler til dækning af diverse
forbedringer i tjenesteboligen Algade 22, 9300 Sæby
i alt kr. 60.900,00

Sæby menighedsråd søger om lov til at overføre ikke
anvendte anlægspuljemidler fra projekt til diverse
forbedringer i Algade 22, 9300 Sæby til dækning af
underskud på projekt til renovering af trappe på
Åkandevej 3, 9300 - I alt kr. 6.054 

Sager:
Anlægspuljen - Sæby MR - Diverse forbedringer i
tjenesteboligen Algade 22, 9300 Sæby (2021 - 145)

Bilag:
Afsluttet anlægsprojekt Algade 22, Sæby, Algade 22

 Overskydende anlægspuljemidler fra projekt til
diverse forbedringer på Algade 22, 9300 Sæby i alt
kr. 6.054 kan overføres til dækning af underskud på
renovering af trappe på Åkandevej 3, 9300 Sæby.

5 - Fra Sæby MR med anmodning om frigivelse af
anlægsmidler til dækning af udgift til restaurering af
Sæby kirkes trædøbefont i alt kr. 10.605,-

Sæby menighedsråd ansøger om lov til at overføre
ikke anvendte anlægspuljemidler fra projekt til
restaurering af trædøbefont til 3 andre projekter
med underskud - I alt kr. 31.395
 
Det drejer sig om flg. 3 projekter:
Flytbar scene kr. 6.542

Overskydende anlægspuljemidler fra projekt til
renovering af Sæby kirkes trædøbefont i alt kr.
31.395 kan overføres til dækning af underskud på
de 3 foreslåede projekter.



LEDlys og mikrofon kirketårn kr. 7.875
Reparation af kirkens tårn kr. 16.978
 

Sager:
Anlægspuljen - Sæby MR - Restaurering af Sæby
kirkes trædøbefont (2020 - 35182)

Bilag:
Frigivelse fra anlægspuljen, 202012011121

6 - Fra Flade-Gærum MR med anmodning om lov til
at fælde allétræerene på Flade kirkegård på grund
af råd

Flade-Gærum menighedsråd ansøger om lov til at
fælde allétræerne på Flade kirkegård, da de er
angrebet af råd.

Sager:
Kirkegårde - Flade MR - Fældning af allé træerne
langs flisegangen op til kirken på grund af råd (2020 -
16378)

Bilag:
VS Alle’ træer ved Flade kirke

Provstiudvalget ønsker kirkegårdskonsulentens
vejledning inden der endeligt tages stilling til, hvad
der skal ske med de pågældende allétræer. 

7 - Leje af lejlighed Kalkværksvej 4, 1. sal, 9900
Frederikshavn som embedsbolig til sognets 3. præst
herunder forslag til fordeling af udgifter mellem
Abildgård MR og Frederikshavn Provsti

Abildgård menighedsråd har lejet lejligheden
beliggende Kalkværksvej 4, 1. sal, 9900
Frederikshavn som tjenestebolig for sognets 3.
præst.
Lejeaftalen fremsendt til godkendelse i
provstiudvalget.
Forslag til aftale mellem Abildgård menighedsråd og
Frederikshavn Provsti om fordeling af de løbende
udgifter i lejeperioden til drøftelse i provstiudvalget.

Sager:
Tjenestebolig - Kalkværksvej 4, 1. sal, 9900
Frederikshavn (Frederikshavn Provsti) - Leje (2020 -
37555)

Bilag:
Embedsbolig til Abildgård, Forslag til aftale med
Abildgård menighedsråd om leje af boligen
Kalkværksvej 4, SÆRDELES FLOT 3 VÆRELSES

Den fremsendte lejeaftale for Kalkværksvej 4, 1. sal,
9900 Frederikshavn godkendes.
Forslag til aftale mellem Abildgård menighedsråd og
Provstiudvalget om fordeling af løbende udgifter i
lejeperioden fremsendes til menighedsrådets
godkendelse og underskrift.



LEJLIGHED I FREDERIKSHAVN CENTRUM,
Lejekontrakt Kalkværksvej 4

8 - Fra Volstrup-Understed-Karup MR med vedtægt
for lapidarier på Volstrup, Understed og Karup
kirkegårde

Vedtægt for lapidarier på Volstrup, Understed og
Karup kirkegårde til godkendelse i provstiudvalget. 

Sager:
Vedtægter - Volstrup-Understed-Karup MR -
Lapidarier på Volstrup, Understed og Karup
kirkegårde (2020 - 29777)

Bilag:
Lapidarie, Lapidariet n, tekst lapedarie

Den fremsendte vedtægt for lapidarierne på
Volstrup, Understed og Karup kirkegårde godkendes
- i princippet - med følgende rettelser:
 
§2 rettes til, så den dækker alle 3 kirkegårde. 
§3 skal være mere præcis i forhold til, hvornår prisen
reguleres. Rettes til hvert 4 år -  1. gang pr. 1. januar
2025. 
§4 Det er farligt at give mulighed for at stenen
bevares i 10-årige perioder. I princippet betyder det,
at de kan blive stående til evig tid. Derfor begrænses
muligheden til én 10-årig periode, hvorefter stenen
fjernes.
 
Vedtægten rettes til i forhold til ovenstående og
returneres til menighedsrådet inden endelig
godkendelse.

9 - Fra Råbjerg MR med referat fra
menighedsrådsmøde den 10. december 2020,
hvaraf menighedsrådets beslutning vedr.
præstegården fremgår

Til orientering 

Sager:
Tjenestebolig - Gårdbovej 26, 9982 Ålbæk
(Frederikshavn Provsti) - Fremtiden for
tjenesteboligen i forbindelse med præsteskifte (2019
- 14702)

Bilag:
VS Råbjerg Sogn referat 10. 12. 2020, Råbjerg Sogn
ref. 10.12.2020

Taget til efterretning. 

10 - Fra PWC med afsluttende bemærkninger til
beholdningseftersyn 2020 for de kirkelige kasser i
Frederikshavn Provsti

Til orientering 

Sager:
Revision - Bemærkninger til regnskab for kirkekasser
i Frederikshavn Provsti - 2020 (2021 - 345)

Bilag:
Beholdningseftersyn - afslutning

Taget til efterretning 



11 - Provstens hjørne

 

 

12 - Evt.

 

 

13 - Fra Skagen MR med ansøgning om dækning af
advokatomkostninger i forbindelse med salg af
Fænøvej 34, 9990 Skagen i alt kr. 8.389,58

Skagen menighedsråd ansøger om en ekstrabevilling
via anlægspuljen til dækning af
advokatomkostninger i forbindelse med salg af
Fænøvej 34, 9990 Skagen, i alt kr. 8.389,58 

Sager:
Tjenestebolig - Fænøvej 34, 9990 Skagen
(Frederikshavn Provsti) - Salg (2018 - 37513)

Bilag:
SV Ekstraordinære anlægsudgifter - Skagen
Kirkekasse, Faktura fra HjulmandKaptain

Skagen kirkekasse bevilges via anlægspuljen i alt kr.
8.389,58 til dækning af advokatomkostninger i
forbindelse med salg af Fænøvej 34, 9990 Skagen 
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