
Referat
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 14. februar 2019 - d. 14-02-2019 kl. 15:00 til 17:30

Deltagere: Frederikshavn Provstiudvalg
Afbud: Linda Lykke Steengaard

 

Mødepunkt Referat

1 - Købsaftale for tjenesteboligen Koktvedvej 3,
9900 Frederikshavn med overtagelse 1. februar
2019

Frederikshavn menighedsråd har solgt
tjenesteboligen beliggende Koktvedvej 3, 9900
Frederikshavn til overtagelse den 1. februar 2019.
 
Det er provstiudvalget, der har kompetencen til at
godkende køb og salg af fast ejendom.

Sager:
Tjenestebolig - Koktvedvej 3, 9900 Frederikshavn
(Frederikshavn Provsti) - Salg (2018 - 9877)

Bilag:
Købsaftale (salg) Nybolig

Provstiudvalget for Frederikshavn provsti godkender
herved, at Frederikshavn MR sælger tjenesteboligen
Koktvedvej 3, 9900 Frederikshavn til den anførte pris
kr. 1.350.000.
 
Provenu fra salget anvendes til finansiering af køb af
ny tjenestebolig beliggende Birkekrogen 12, 9900
Frederikshavn.

2 - E-post fra Frederikshavn MR med købsaftale på
Birkekrogen 12, 9900 Frederikshavn

Frederikshavn menighedsråd har købt ejendommen
Birkekrogen 12, 9900 Frederikshavn til
overtagelse den 1. marts 2019 som tjenestebolig
for sognets 3. præst.
 
Det er provstiudvalget, der har kompetencen til at
godkende køb og salg af fast ejendom.

Sager:
Tjenestebolig - Birkekrogen 12, 9900 Frederikshavn
(Frederikshavn Provsti) - Køb (2019 - 4815)

Bilag:
Birkekrogen 12 - købsaftale med salgsopstilling, 0)
Tilbud om betaling af ½ ejerskifteforsikring

Provstiudvalget for Frederikshavn Provsti godkender
herved, at Frederikshavn MR køber ejendommen
Birkekrogen 12, 9900 Frederikshavn til den anførte
pris kr. 2.150.000 til brug for sognets 3. præst.
 
Købet finansieres dels ved salget af tjenesteboligen
Koktvedvej 3, 9900 Frederikshavn (se sag nr. 2018-
9877) og dels ved et kommende salg af
tjenesteboligen Glentevej 15, 9900 Frederikshavn 



3 - E-post fra Skagen MR med købsaftale for salg af
Fænøvej 34, 9990 Skagen

Skagen menighedsråd har solgt tjenesteboligen
Fænøvej 34, 9990 Skagen til overtagelse den 1. maj
2019.
 
Det er provstiudvalget, der har kompetencen til at
godkende køb og salg af fast ejendom. 

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

Bilag:
Købsaftale (salg), Fænøvej 34

Provstiudvalget for Frederikshavn Provsti godkender
herved at Skagen MR sælger tjenesteboligen
Fænøvej 34, 9990 Skagen til den anførte pris kr.
1.545.000
 
Provenu fra salget anvendes til delvis finansiering af
køb af ny tjenestebolig Eratosvej 36, 9990 Skagen

4 - Til Elling sogns mr., brev vedr. udskiftning af fem
vinduespartier i kirkens vestgavl

Elling menighedsråd har tidligere fremsendt projekt
til udskiftning af 5 vinduespartier i Strandby kirke til
en samlet pris i flg. det billigste tilbud på kr. 122.875.
 
Da kirken er mindre end 100 år gammel og
vinduespartierne udføres som de eksisterende skal
det ikke godkendes af Stiftsøvrigheden.
Udskiftningen betragtes som
vedligeholdelsesarbejde.
Der er indhentet en udtalelse hos den kongelige
bygningsinspektør, der med nogle få bemærkninger
indstiller ansøgningen til godkendelse.
 
Ansøgningen fra menighedsrådet indeholder
derudover også en ansøgning om en ekstrabevilling
via 5%-midlerne til dækning af udgiften.

Sager:
AAL - Byggesag - Strandby kirke (Frederikshavn
Provsti) - Udskiftning af 5 vinduespartier (2018 -
25380)

Bilag:
Til Elling sogns mr., brev vedr. udskiftning af fem
vinduespartier i kirkens vestgavl, Strandby Kirke,
udskiftning af 5 vinduespartier i kirkens vestgavl,
26.11.2018

Provstiudvalget for Frederikshavn Provsti tager den
kongelige bygningsinspektørs anbefaling til
efterretning og godkender herved at projektet
sættes i gang.
 
Projektet finansieres med op til kr. 125.000 via
provstiets anlægspulje. 

5 - E-post fra Elling MR med ansøgning om tilladelse
til at anvende overskydende anlægsmidler til delvis

Overskydende anlægsmidler kan anvendes til det
anførte formål. 



finansiering af kalkning af Elling kirke

Elling menighedsråd ansøger om lov til at anvende
overførte, endnu ikke anvendte anlægsmidler i alt kr.
72.413 til delvis dækning af en mere omfattende
afrensning og kalkning af Elling kirke i 2018.

Sager:
Anlægsmidler - Elling MR - Kalkning af Elling kirke
(2019 - 4837)

Bilag:
Ansøgning

6 - E-post fra Volstrup-Understed-Karup MR med
endeligt projekt inkl. tilbud på belægninger ved
Volstrup kirke og graverhus

Volstrup-Understed-Karup menighedsråd
har igennem flere år arbejdet med en plan for ny
belægning og beplantning på Volstrup kirkes
nordside fra kirkens indgang og ned til
hovedindgangen/kirkelågen samt området omkring
graverboligen.
 
Den oprindelige plan har via provstiudvalget været
sendt i høring hos kirkegårdskonsulent Mogens
Andersen.
Planen er nu rettet til i henhold til Mogens
Andersens anvisninger, hvorefter den kan
anbefales til godkendelse.
 
Med den reviderede plan fulgte et tilbud på i alt kr.
1.217.981,20
Projektet finansieres via egne midler.
 

Sager:
AAL - Kirkegård - Volstrup-Understed-Karup MR
(Frederikshavn Provsti) - Anlægsarbejde ved Volstrup
kirke og tilhørende graverhus (2018 - 8077)

Bilag:
Volstrup Kirke tilbud m stokhugget granit,
kvartalsrapport 2018, Volstrup-Belægninger-
MBA.02.2018 (2), 031118 Volstrup Kirkegård
revideret plan (2), 230818 Møde med
kirkegårdskonsulent Mogens Andersen

Provstiudvalget for Frederikshavn Provsti kan ikke på
det nuværende grundlag godkende, at projektet
sættes i gang.
Der foreligger kun 1 tilbud på det endelige projekt.
På et projekt i denne størrelse skal der indhentes
mindst 2 sammenlignelige tilbud.
Der skal indhentes yderligere mindst 1
sammenligneligt tilbud på arbejdet inden
provstiudvalget kan godkende at projektet sættes i
gang.

7 - Skitsebeskrivelse for ombygning af Badskær
kirke til eventkirke

Projektet fremsendes til Aalborg Stiftsøvrighed
med anbefaling.



På sit møde den 20. marts 2018 drøftede
provstiudvalget det fremsendte projekt til
omdannelse af Badskær kirke til 'eventkirke'.
 
Provstiudvalget så dengang positivt på det
fremsendte forslag, men betingede sig at øvrige
igangværende projekter herunder renovering af
klokkestabel ved Hørby kirke samt renovering af
Hørby og Skæve kirkers blytage skulle færdiggøres
først.
 
Disse projekter er nu færdige og endeligt regnskab er
indsendt til provstiudvalget.
 
Det gør det nu muligt at få et overblik over, hvor
mange midler der er til rådighed for en omdannelse
af Badskær kirke (se bilag)
 
Projektet fremlægges derfor provstiudvalget til
videre drøftelse.

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

Bilag:
Aktdokument, 20171110-Badskær kirke -
Skitsebeskrivelse ombygning af kirken, 20171110-
Badskær kirke-Ombygning af kirken-10 Fremtidig
plan, 20171110-Badskær kirke-Ombygning af kirken-
11 Fremtidige facader, 2018.03.20(20-03-2018).pdf

 

8 - E-post fra Ingolf Frydensberg Sørensen med
materiale og tilbud på Kirke.dk

Materiale med tilbud på abonnement på Kirke.dk til
drøftelse i provstiudvalget.

(Kopieret til mødet 'Provstiudvalgsmøde 21. marts
2019')

Udsættes til næste møde. 



Sager:
Materiale og tilbud på Kirke.dk - Frederikshavn
Provsti (2019 - 4992)

Bilag:
VS Materiale og tilbud på kirke.dk

9 - Referat fra møde i Ålbæk den 4. februar 2019
vedr. opførelse af sognehuset 'Råbjerghus'

Notat fra møde med Råbjerg menighedsråd omkring
nye sognelokaler i Ålbæk.
 
Til orientering for provstiudvalget. 

Sager:
AAL - Byggesag - Råbjerg sogn (Frederikshavn
Provsti) - Opførelse af nyt sognehus (2019 - 3740)

Bilag:
Notat fra dialogmøde 2019 vedr Råbjerghus, Råbjerg
ønsker, Raabjerg tanker, Telefonsamtale med Marie
Kirketerp vedr

Taget til efterretning. 

10 - Provstens hjørne

 

U-messe for alle provstiets konfirmander afholdes til
efteråret i Frederikshavn Kirke. Da det er et fælles
projekt for hele provstiet vil provstiudvalget kunne
yde et tilskud til arrangementet på op til kr. 40.000.

11 - EVT.

 

 

12 - E-post fra Morten Thorsen med information og
priser på ChurchDesk Provsti

Tilbud med information og priser på ChurchDesk
Provsti til drøftelse i provstiudvalget. 

Sager:
Tilbud - ChurchDesk Provsti - Frederikshavn Provsti
(2019 - 5823)

Bilag:
Aktdokument, Tilbud ChurchDesk - ChurchDesk
Provsti - Tilbud ChurchDesk Provsti

Drøftet.

13 - Til Skagen sogns mr., appr. udskiftning af Provstiudvalget for Frederikshavn Provsti anbefaler,



tegltag på kirkens hovedskib

Med nogle få bemærkninger fra den kongelige
bygningsinspektør har Aalborg Stiftsøvrighed
principgodkendt projekt til udskiftning af tegltag på
Skagen kirkes hovedskib.
 
Samlet udgift i alt kr. 3.014.850
 
Fremlægges for provstiudvalget med henblik
på godkendelse af en finansieringsplan for projektet.

Sager:
AAL - Byggesag - Skagen kirke (Frederikshavn provsti)
- oplægning af nyt tag på skibet (2018 - 32758)

Bilag:
Til Skagen sogns mr., appr. udskiftning af tegltag på
kirkens hovedskib, Skagen Kirke, udskiftning af
tegltag på kirkens hovedskib, 29.10.2018,
Skagen.udskiftning af tegltag

at projektet til udskiftning af tegltag på Skagen kirkes
hovedskib  finansieres via et lån i stiftsmidlerne på
op til kr. 3.100.000 over 3 år med 1. afdrag juni
termin 2020.
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