Referat
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 14. april 2021 - d. 14-04-2021 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
Carsten Aarup deltog i mødet på Teams

Mødepunkt

Referat

1 - Fra Jerup MR med ansøgning om nyt urneanlæg Provstiudvalget kan godkende det fremsendte
på Jerup kirkegård
projekt til et nyt urneanlæg på Jerup kirkegård.
Planter og sten genbruges og arbejdet udføres af
Jerup menighedsråd har udarbejdet et forslag til et kirkegårdens personale, så udgiften holdes inden for
nyt urneanlæg på Jerup kirkegård.
eget budget.
Der er for øjeblikket mangel på urnepladser på
kirkegården.
Provstiudvalget opfordrer menighedsrådet til - i
Kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen har udtalt samarbejde med kirkegårdskonsulent Mogens B.
sig om anlægget.
Andersen - at få lavet en helhedsplan for Jerup
kirkegård.
Fremsendes til provstiudvalget til godkendelse.
Sager:
Kirkegårde - Jerup MR - Etablering af urnegrave på
Jerup kirkegård (2021 - 10979)
Bilag:
VS Nyt anlæg med urnegravsteder på Jerup
Kirkegård, 20210326091031472,
20210326090911828, Billeder urneanlæg Jerup kirke,
Tegninger urneanlæg, Jerup kirke, 210326 Ansøgning
om urneanlæg på Jerup Kirkegård (002)

2 - Fra Skagen-Hulsig MR med ansøgning om 5%Provstiudvalget giver afslag på en ekstrabevilling til
midler til dækning af ekstraordinær udgift til indkøb dækning af ekstraordinær udgift til indkøb af ny
af ny server i alt kr. 53.045,server.
Skagen menighedsråd ansøger om en ekstrabevilling
via 5%-midlerne til dækning af ekstraordinær udgift
til ny server.
Der ansøges om i alt kr. 53.045,Sager:
5%-midler - Skagen-Hulsig MR - Indkøb af ny server
(2021 - 10968)

Bilag:
Skagen-Hulsig Kirkekasse - ansøgning om 5% midler
til ny server, Faktura fra AA Data på ny server til
Skagen-Hulsig Kirkekasse

3 - Fra Frederikshavn MR med ansøgning om
anlægsmidler til dækning af fejl og mangler på
Spicavej 9, 9900 Frederikshavn i alt kr. 433.950,-

Provstiudvalget drøftede hele forløbet omkring
købet af tjenesteboligen Spicavej 9 og de senere
konstaterede fejl og mangler ved boligen.
Menighedsrådet har udtømt mulighederne for
erstatning gennem ejerskifteforsikringen.

Tjenesteboligen beliggende Spicavej 9, 9900
Frederikshavn har væsentlige fejl og mangler i
henhold til rapport fra ingeniørfirmaet COWI. Det er Provstiudvalget bevilger på den baggrund op til kr.
fejl og mangler, der bør udbedres snarest muligt.
433.950,- via anlægspuljen til dækning af udgifter
ved udbedring af fejl og mangler i henhold til COWIs
Et samlet overslag for udbedring af de pågældende rapport.
fejl og mangler beløber sig til kr. 433.950,Frederikshavn menighedsråd ansøger om beløbet via Der indhentes som minimum 3 tilbud på arbejdet.
anlægspuljen.

Sager:
Tjenestebolig - Spicavej 9, 9900 Frederikshavn
(Frederikshavn Provsti) - Fugtproblemer (2019 29873)
Bilag:
Ansøgning om dækning af udgifter til præstebolig.,
Bilag til ansøgningen for Spicavej, Overslag på el
Spicavej 9 Frederikshavn, SV: Spicavej 9, Udfyldt
tilbudsblanket

4 - Fra Åsted-Skærum-Kvissel MR med revideret
ansøgning om midler til opførelse af ny dobbelt
garage med redskabsrum i henhold til skitse

Provsten erklærede sig inhabil og forlod lokalet.

De opstillede scenarier blev drøftet.
Provstiudvalget tager menighedsrådets indstilling til
Fra Åsted-Skærum-Kvissel menighedsråd med forslag efterretning. Der kan arbejdes videre med det
til nye garageforhold for præstefamilien på
fremsendte projekt til opførelse af en ny dobbelt
Lendumvej 65, 9900 Frederikshavn.
garage med redskabsrum på soklen af den gamle
bygning.
Der er opstillet 4 muligheder, men
Provstiudvalget opfordrer menighedsrådet til at se
menighedsrådet indstiller, at den gamle
på andre løsninger til facadebeklædning. En
staldbygning rives ned, og at der opføres en ny
træbeklædning vil være at foretrække.
dobbelt garage med redskabsrum. Samlet
overslagspris i alt kr. 560.000,Af tidligere bevilling resterer kr. 133.344,- . Der
bevilges yderligere via anlægspuljen op til kr.
Af tidligere bevilling resterer kr. 133.344,426.656,- til projektet.

Sager:
Anlægspuljen - Åsted-Skærum-Kvissel MR -

Et færdigt projekt med de indhentede tilbud
fremsendes til provstiudvalget inden projektet
sættes i gang.

Nedrivning af gammel staldbygning og opførelse af
ny carport ved Åsted præstegård (2020 - 22171)
Bilag:
grarage ved Åsted præstegård, garage - proces,
Garage

5 - Provstens hjørne

6 - Evt.

Formand for Skoletjenestens bestyrelse Linda
Steengaard kan fortælle, at Jacob Pedersen pr. 15.
april 2021 er ansat som konsulent for Folkekirkens
Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti.
Jacob kommer fra en stilling som lærer i Brønderslev.
En præsentation af Jacob med kontaktoplysninger vil
blive lagt på DAP'en som en nyhed en af de
nærmeste dage.

7 - Fra Råbjerg MR med beregning af de 4 mulige
scenarier for bevarelse af præstebolig i Ålbæk

Råbjerg menighedsråd har drøftet 4
fremtidsscenarier for en præstebolig i Ålbæk.
Menighedsrådet indstiller til provstiudvalget at den
nuværende præstebolig rives ned og der bygges en
ny præstebolig på samme matrikel - Gårdbovej 26,
Ålbæk

Sager:
Tjenestebolig - Gårdbovej 26, 9982 Ålbæk
(Frederikshavn Provsti) - Fremtiden for
tjenesteboligen i forbindelse med præsteskifte (2019 Provstiudvalget har taget menighedsrådets
- 14702)
indstilling til efterretning. Det videre forløb herunder en drøftelse af de økonomiske rammer for
Bilag:
projektet - skal ske i tæt samarbejde med
Råbjerg Sogn noter vedrørende præstebolig, Notat provstiudvalget.
Ålbæk præstegård

8 - Fra Bangsbostrand MR med anmodning om lov
til at sætte Hånbækkirken til salg

Sager:
Øvrige bygninger - Bangsbostrand MR Hånbækkirken (Frederikshavn Provsti) - Salg (2021 6094)
Bilag:
Accept for salgsopstilling vedrørende salg af Hånbæk
Kirken, Calundan - Hånbækkirken, Calundan vedr.
Hånbækkirken

Provstiudvalget godkender hermed at
Bangsbostrand Menighedsråd sætter 'Hånbækkirken'
til salg hos ejendomsmæglerfirmaet Calundan på de
angivne vilkår.

9 - Fra provsten med forslag til køreplan for det
kommende provstiudvalgsvalg

Drøftet.
Der er ikke kommet et cirkulære endnu, men
orienteringsmødet forventes afholdt den 1.
september 2021, så reserver datoen allerede nu.

Sager:
Valg - Provstiudvalg - Frederikshavn Provsti - 2021
(2021 - 11347)
Bilag:
Aktdokument, KØREPLAN
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