Referat
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 15. august 2019 - d. 15-08-2019 kl. 15:30 til 23:30
Deltagere: Carsten Aarup, Arne Lundholm Ehrenreich, Benth Holst Andersen, Helge Morre Pedersen, Finn
Maabrow Aaen, Arne Mandrup Holdensen, Linda Lykke Steengaard, Viggo Ernst Thomsen

Mødepunkt

Referat

1 - Synsrapport 2019 for Sæby kirke og klosterfløj

Synsrapport 2019 for Sæby kirke og klosterfløj er
gennemgået og returneres med påtegningen -SET-

Synsrapport 2019 for Sæby kirke og klosterfløjen til
gennemgang og påtegning.
Sager:
Synsrapport - Sæby kirke og klosterfløj
(Frederikshavn Provsti) - 2019 (2019 - 21891)
Bilag:
Sæby Kirke og Klosterfløj

2 - Synsrapport 2019 for Mariehuset i Sæby

Synsrapport 2019 for Mariehuset i Sæby er
gennemgået og returneres med påtegningen -SET-

Synsrapport 2019 for Mariehuset i Sæby til
gennemgang og påtegning.
Sager:
Synsrapport - Sæby Mariehuset (frederikshavn
Provsti) - 2019 (2019 - 21885)
Bilag:
Mariehuset

3 - Synsrapport 2019 for Sæby kirkegård og
velfærdsbygning
Synsrapport 2019 for Sæby kirkegård og
velfærdsbygning til gennemgang og påtegning.
Sager:
Synsrapport - Sæby kirkegård og velfærdsbygning
(Frederikshavn Provsti) - 2019 (2019 - 21911)
Bilag:

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

Sæby Kirkegård og Velfærdsbygning

4 - Synsrapport 2019 for tjenesteboligen Åkandevej Synsrapport 2019 for tjenesteboligen Åkandevej 3,
3, 9300 Sæby
9300 Sæby gennemgået og returneres med
påtegningen -SETSynsrapport 2019 for tjenesteboligen Åkandevej 3,
9300 Sæby til gennemgang og påtegning.
Sager:
Synsrapport - Tjenesteboligen Åkandevej 3, 9300
Sæby (Frederikshavn Provsti) - 2019 (2019 - 21919)
Bilag:
Præstegården Åkandevej 3, 9300 Sæby

5 - Synsrapport 2019 for tjenesteboligen Algade 22, Synsrapport 2019 for tjenesteboligen Algade 22,
9300 Sæby
9300 Sæby gennemgået og returneres med
påtegningen -SETSynsrapport 2019 for tjenesteboligen Algade 22,
9300 Sæby til gennemgang og påtegning.
Sager:
Synsrapport - Tjenesteboligen Algade 22, 9300 Sæby
(Frederikshavn Provsti) - 2019 (2019 - 21926)
Bilag:
Præstegården Algade 22, 9300 Sæby

6 - Synsrapport 2019 for Gærum kirke og kirkegård Synsrapport 2019 for Gærum kirke og kirkegård
gennemgået og returneres med påtegningen -SETSynsrapport 2019 for Gærum kirke og kirkegård til
gennemgang og påtegning.
Sager:
Synsrapport - Gærum kirke og kirkegård - 2019 (2019
- 22423)
Bilag:
20190510 - SYNSFORRETNING - Gærum Kirke

7 - E-post fra Østervrå MR med ansøgning om
midler til erhvervelse af det tidligere missionshus i
Østervrå, i alt kr. 375.000
Menighedsrådet i Østervrå har gennem en årrække
afsøgt forskellige muligheder for at etablere et
sognehus i Østervrå.
Der foreligger nu en oplagt mulighed for at etablere
de rette faciliteter tæt på kirke og bycentrum, idet

Provstiudvalget godkender hermed, at Torslev og
Østervrå menighedsråd indleder forhandlinger med
Indre Mission om køb af det tidligere missionshus i
Østervrå.
På den baggrund bevilger provstiudvalget op til kr.
375.000 via provstiets anlægspulje til et evt. køb.

det tidligere missionshus i Østervrå er sat til
salg. Samtidig er der opnået enighed i pastoratet
mellem Torslev og Østervrå MR om denne mulighed.
På den baggrund ansøger Østervrå MR således om
midler til at indgå i en forhandling om køb af
missionshuset til en pris på op til kr. 375.000,Sager:
Sognehus - Torslev og Østervrå MR - Erhvervelse af
tidligere missionshus i Østervrå (2019 - 24874)
Bilag:
Ansøgning til provstiudvalget fra Østervrå
Menighedsråd, CCF06082019

8 - E-post til Råbjerg MR med brev fra kommunens
center for teknik og miljø vedr. tjenesteboligen
beliggende Gårdbovej 25, 9981 Ålbæk

Taget til efterretning

Til orientering for provstiudvalget:
Som led i en drøftelse af fremtiden
for tjenesteboligen beliggende Gårdbovej 26, 9981
Ålbæk oplyser Frederikshavn kommune, at den er
bevaringsværdig med en høj bevaringsværdi på 2
(Skalaen går fra 1 - 9 med 1 som det højeste).

Sager:
Tjenestebolig - Gårdbovej 26, 9982 Ålbæk Fremtiden for tjenesteboligen i forbindelse med
præsteskifte (2019 - 14702)
Bilag:
Gårdbovej 25

9 - Kvartalsrapport for 2. kvt. 2019 for PUK-kassen i Kvartalsrapport for 2. kvt. 2019 for PUK-kassen i
Frederikshavn Provsti
Frederikshavn provsti fremlagt for provstiudvalget og
godkendt uden bemærkninger.
Kvartalsrapport for 2. kvt. 2019 for PUK-kassen for
Frederikshavn Provsti til gennemgang og påtegning.
Sager:
AAL - Kvartalsrapporter - Frederikshavn Provsti 2019 (2019 - 16404)
Bilag:
Kvartalsrapport 2. kvt. 2019 for PUK

10 - Invitation til provstiudvalgskonference lørdag
den 9. november 2019 i Fredericia

Provstiudvalget deltager med Arne Ehrenreich, Linda
Steengaard og Arne Holdensen

Sager:
Provstiudvalgskonference - Frederikshavn Provsti 2019 (2019 - 22040)
Bilag:
Provstiudvalgskonference

11 - Provstens hjørne

- Fremtiden for Folkekirkens Familiestøtte tages op
igen på provstiudvalgsmødet i oktober.
- Folkekirken på Naturmødet - Et oplæg til
samarbejde mellem provstierne i Vendsyssel
(Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Nordre og
Søndre). Naturmødet arrangeres af Hjørring
kommune. Folkekirken har på forskellig vis været
repræsenteret ved mødet.
Det fremsendte oplæg blev drøftet og Frederikshavn
Provsti ser positivt på et sådant samarbejde. På den
baggrund blev det besluttet, at deltage det
kommende år med en andel på op til kr. 15.000,- Presse & Kommunikation - Provstiudvalget giver
Provsten mandat til at stemme for den foreslåede
ændring til fordeling af det samlede bidrag til Presse
& Kommunikation.
Ændringen betyder, at provstiernes bidrag fra år
2021 beregnes på grundlag af den pålignede
landskirkeskat, der direkte afspejler
ligningsgrundlaget i kommunerne/provstierne. For
Frederikshavn provsti vil det betyde en stigning i
bidraget på ca. kr. 3.000,Hidtil er det samlede bidrag blevet fordelt i forhold
til antal medlemmer i de enkelte provstier.
- I forbindelse med en vakance vil der i en
overgangsperiode på 3 måneder være behov for at
ansætte en vikar til at betjene det psykiatriske
sygehus afdeling i Frederikshavn. Det drejer sig om 2
timer hver 14. dag. Provstiudvalget bevilger pengene
til dækning af den pågældende lønudgift medmindre
det lykkedes stiftet at finde pengene.

12 - Evt.
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