
Referat
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 15. februar 2022 - d. 15-02-2022 kl. 15:00 til 17:30

Deltagere: Viggo Ernst Thomsen, Linda Lykke Steengaard, Finn Maabrow Aaen, Carsten Aarup, Arne
Lundholm Ehrenreich, Peter Thøgersen, Kurt Erling Hansen, Claus Bilde

Kurt Erling Hansen erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af dagsordenens punkt 6. 

Mødepunkt Referat

1 - Delreferat fra Provstiudvalgsmøde 12. januar
2022

Rettelse til referat fra mødet den 12. januar, i det der
er byttet om på adresserne. 

Sager:
Byggesag - Torslev og Østervrå MR - Køb af
ejendommen Hjørringvej 439A, 9750 Østervrå (2022
- 455)

Bilag:
Delreferat fra møde Provstiudvalgsmøde 12. januar
2022, Anmodning om godkendelse af køb af
ejendom

Korrekt tekst:
 
Menighedsrådene er i gang med at undersøge - hos
kommunen - hvilke muligheder, der er for
bebyggelse på grunden.
Herunder skal undersøges, hvordan et krav til et
antal P-pladser kan opfyldes.
 
Provstiudvalget godkender et køb af ejendommen
Hjørringvej 439A, 9750 Østervrå til den anførte pris,
såfremt menighedsrådene kan lave en acceptabel
aftale med kommunen omkring bl.a. P-pladser.
 
En endelig købsaftale fremsendes til provstiudvalget
til gennemsyn og underskrift.
 
Et køb af ejendommen Hjørringvej 439A er betinget
af, at menighedsrådene samtidig sælger
ejendommen Vrængmosevej 7 - som udgangspunkt
til anskaffelsessummen.
 
Nettoudgiften til køb af ejendommen afholdes af
menighedsrådene selv via netto provenuet fra salget
af den tidligere præstebolig. 

2 - Årsregnskab 2021 for provstiudvalgskassen i
Frederikshavn Provsti

Årsregnskab 2021 for provstiudvalgskassen i
Frederikshavn Provsti til fremlæggelse for
provstiudvalget med henblik på endelig godkendelse
på næste møde den 15. marts 2022. 

Sager:
Årsregnskab - Provstiudvalgskassen i Frederikshavn
Provsti - 2021 (2022 - 4959)
Årsregnskab - Provstiudvalgskassen i Frederikshavn

Årsregnskab 2021 for provstiudvalgskassen for
Frederikshavn Provsti fremlagt for provstiudvalget.
 
Godkendt til aflevering uden bemærkninger.
 
Endelig godkendelse foretages på næste møde den
9. marts 2022.



Provsti - 2021 (2022 - 4959)

Bilag:
Årsregnskab 2021 for PUK-kassen, Budget, formål
PUK 2021

3 - Oplæg til nye honorarsatser for
menighedsrådets formand, kasserer, kirkeværge og
kontaktperson

Oplæg til nye honorarsatser for menighedsrådets
formand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge.
Udvalget har drøftet flere modeller, men fremlægger
disse til drøftelse i provstiudvalget. 

Sager:
Personale - Honorarsatser - Menighedsrådets
formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson
(2022 - 4956)

Bilag:
Honorarer - Oplæg til provstiudvalget

Oplægget til nye honorarsatser for menighedsrådets
formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson
fremlagt og drøftet.
 
Flg. modeller blev vedtaget for:
 
Formand - Grundhonorar på kr. 12.000 + kr. 2.000 pr.
valgt medlem fra 6 - 10 medlemmer.
 
Kasserer - Grundbeløb på kr. 5.000
 
Kirkeværge - Grundhonorar på kr. 6.000 + kr. 1.000
pr. bygning (Heri ikke indregnet præsteboliger)
 
Kontaktperson - Grundbeløb på kr. 5.000 + 0,3% af
lønsummen
 
De nye honorarsatser er gældende fra og med
budgetåret 2023
 
I stedet for honorar kan der ydes en skattefri
godtgørelse på op til kr. 2.450 til telefon og op til kr.
1.500 til kontorholdsudgifter. (BEK nr. 2103 af
23/11/2021 §3 og §4.
 
En oversigt over de enkelte honorarsatser for hver
kategori vil - sammen med et følgebrev - blive
udsendt til alle menighedsråd til brug for
budgetlægningen.

4 - Fra Skagen-Hulsig MR med ny kirkegårdsvedtægt
for Hulsig, Højen, Skagen og Skagen Assistens
Kirkegård til godkendelse i det fredningstiderne er
harmoniseret.

Vedtægt for Skagen-Hulsig kirkegårde til
 godkendelse i provstiudvalget.
Der er sket en harmonisering af fredningstiderne.

Sager:
Kirkegårde - Skagen-Hulsig kirkegårde - Ny vedtægt
med en harmonisering af fredningstiden (2021 -
27584)

Bilag:
Vedtægt for Hulsig, Højen, Skagen og Skagen

Revideret kirkegårdsvedtægt for Skagen-Hulsig
kirkegårde godkendes.
 
De harmoniserede fredningstider på de pågældende
kirkegårde er i forvejen godkendt af Styrelsen for
Patientsikkerhed.



Assistens Kirkegård, Vedtægt for Hulsig, Højen og
Skagen Assistens Kirkegård - underskrevet af
formand, Godkendelse af ændret fredningstid i
Hulsig i forbindelse med godkendelse af vedtægt for
kirkegårdene

5 - Fra Frederikshavn MR med lejekontrakt for
Danmarksgade 47, 2. mf, 9900 Frederikshavn

Lejekontrakt på tjenesteboligen Danmarksgade
47C, 2.mf, 9900 Frederikshavn til godkendelse i
provstiudvalget. 

Sager:
Tjenestebolig - Danmarksgade 47, 2. mf, 9900
Frederikshavn (Frederikshavn Provsti) - Leje (2021 -
30741)

Bilag:
Lejekontrakt Danmarksgade 47, 2. mf, 9900
Frederikshavn

Den fremsendte lejekontrakt for Danmarksgade 47,
2. mf, 9900 Frederikshavn godkendes.
 
Danmarksgade 47, 2. mf, 9900 Frederikshavn
fungerer som tjenestebolig for den ene af 3 præster i
Frederikshavn pastorat. 

6 - Fra Bangsbostrand MR med anmodning om en
ekstrabevilling via 5%-midlerne til dækning af
fratrædelsesaftale med kirke- og
kulturmedarbejder i alt kr. 169.117,22

 

Sager:
5%-midler - Bangsbostrand MR - Fratrædelsesaftale
med kirke- og kulturmedarbejder (2022 - 5457)

Bilag:
Ansøgning om 5% midler, Fratrædelse Vibeke 2021-
06-30

Det ansøgte beløb i alt kr. 169.117,22 bevilges via
5%-midlerne til dækning af fratrædelsesaftale med
kirke- og kulturmedarbejder. 
 
Bangsbostrand menighedsråd har de seneste år
været i gang med at konsolidere deres økonomi. Det
er på den baggrund, at det ansøgte beløb bevilges.
 
 

7 - Fra Bangsbostrand MR med anmodning om en
tillægsbevilling via anlægspuljen til dækning af
flisearbejde ved tjenesteboligen Skovbrynet 2, 9900
Frederikshavn i alt kr. 96.200,-

 

Sager:
Anlægspuljen - Bangsbostrand MR - Flisearbejde ved
tjenesteboligen Skovbrynet 2, 9900 Frederikshavn
(2022 - 5450)

Bilag:

Provstiudvalget ser positivt på ansøgningen om en
tillægsbevilling via anlægspuljen til dækning af
udgifter til flisearbejde omkring præsteboligen
Skovbrynet 2, 9900 Frederikshavn. 
 
Før provstiudvalget kan tage endelig stilling til en
ansøgning, så skal der foreligge mindst 2 tilbud på
det pågældende arbejde.



Anlægsbebilling til embedsbolig på Skovbrynet 2.
9900 Frederikshavn, Skorbrynet 2 - 2022-a,
Skorbrynet 2 - 2022-b, Skorbrynet 2 - 2022-c,
Skorbrynet 2 - 2022-d, Skovbrynet 2, Belægning
mm..pdf

8 - Fra Flade-Gærum MR med anmodning om en
ekstrabevilling via anlægspuljen til dækning af
renovering af gårdsplads ved Flade præstegård.

 

Sager:
Anlægspuljen - Flade-Gærum MR - Renovering af
gårdsplads ved Flade præstegård. (2022 - 5467)

Bilag:
Ansøgning provstiudvalgets anlægspulje,
Ans.PU.gårdsplads 200122-kopi

 
Provstiudvalget ser positivt på ansøgningen om en
tillægsbevilling via anlægspuljen til dækning af
udgifter til renovering af gårdsplads ved Flade
præstegård, Brønderslevvej 59, 9900 Frederikshavn.
 
Før provstiudvalget kan tage endelig stilling til en
ansøgning bedes de hjemtagne tilbud fremsendt til
provstiudvalget til vurdering.

9 - Fra Råbjerg MR med anmodning om en
ekstrabevilling via Anlægspuljen til dækning af
udskiftning af låsesystem i Ålbæk og Råbjerg kirker

 

Sager:
Anlægspuljen - Råbjerg MR - Udskiftning af
låsesystem ved Ålbæk og Råbjerg kirker (2022 - 5469)

Bilag:
Ansøgning, Ansøgning fra Råbjerg sogn om ekstra
bevilling

Med baggrund i beløbets størrelse giver
provstiudvalget afslag på en tillægsbevilling via
anlægspuljen til dækning af udgift til udskiftning af
låsesystem i Albæk og Råbjerg kirker. 

10 - Fra varme, energi og klimakonsulent Poul Klenz
Larsen med opfordring til at gennemføre en
screening af klimaet i provstiets kirker.

 

Sager:
Kirkebygninger - Varme- klima- og energikonsulent
Poul KLenz Larsen - Screening af klimaet i provstiets
kirker (2022 - 1317)

Bilag:
Klimaregulering i kirker, Brev om klimaregulering i
kirker

Tages op på et senere tidspunkt.



11 - Provstens hjørne

 

 

12 - Formandens hjørne

 - Klimakatalog fra Bogense Provsti 

Drøftes på et senere møde. 

13 - Evt.
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Viggo Ernst Thomsen Linda Lykke Steengaard

Finn Maabrow Aaen Carsten Aarup

Arne Lundholm Ehrenreich
(Frederikshavn Provstiudvalg)

Peter Thøgersen (Frederikshavn
Provstiudvalg)

Kurt Erling Hansen Claus Bilde (Frederikshavn Provstiudvalg)
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