
Referat
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 16. juni 2022 - d. 16-06-2022 kl. 15:00 til 18:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Fremlæggelse af projekt for opførelse af
sognelokaler i Torslev-Østervrå pastorat

Torslev og Østervrå menighedsråd ønsker - sammen
med foreningen bag Østervrå Idræts- og Kulturhus -
at fremlægge sine planer for opførelse
af sognelokaler til brug for Torslev-Østervrå
pastorat. 

Ud over Torslev og Østervrå menighedsråd deltog
også 2 repræsentanter for Østervrå Kulturhus og
Idrætscenter.
 
Lone Haugaard - formand for Østervrå menighedsråd
- bød på vegne af de 2 menighedsråd velkommen til
mødet, hvorefter hun fremlagde de tanker
menighedsrådene i fællesskab har gjort sig omkring
'Kirkens Hus' - herunder placering, behov og
samarbejde. (Sammendrag ligger på sagen)
 
Menighedsrådene lægger i samarbejde med
Kulturhuset op til en såkaldt 'ejerlejlighedsløsning' i
form af en ombygning/tilbygning til det nuværende
kulturhus med en klar definering af, hvilke arealer
der er Kulturhusets arealer, hvilke der er kirkens
arealer og hvilke der er fællesarealer.
Det juridiske i denne konstruktion afklares med
Aalborg Stift.
 
Herefter gennemgik Lone Haugaard arkitektens
første skitse til et nyt sogne- og kulturhus placeret i
forlængelse af det nuværende kulturhus.
 
Repræsentanterne for Østervrå Kulturhus og
Idrætscenter havde ikke umiddelbart nogen
problemer med at se sig selv i sådan et projekt. Det
var heller ikke noget problem, at en del af huset
tydeligt ville blive markeret som 'Kirkens Hus'.
 
Under hele fremlæggelsen var der mulighed for at
komme med kommentarer og stille afklarende
spørgsmål.
 
Det er aftalt at de 2 menighedsråd arbejder videre
med projektet, men inden man kommer for langt i
drøftelserne skal der ske en afklaring af den



økonomiske ramme for projektet.
 

2 - Opsamling på Inspirationskonferencen - Lad de
grønne initiativer blomstre

Hvordan kan provstiudvalget understøtte
og skubbe den grønne omstilling i gang. 

Sager:
Inspirationskonference den 16. maj om grøn
omstilling (2022 - 10959)

Bilag:
Inspirationskonference - Lad de grønne initiativer
blomstre

Med udgangspunkt i erfaringerne
fra 'inspirationskonferencen om den grønne
omstilling' og klimarapporterne fra Bogense og
Favrskov Provsti drøftede provstiudvalget, hvordan
man bedst muligt kunne understøtte den grønne
omstilling i Frederikshavn Provsti.
 
Frederikshavn Provsti vil i første omgang arbejde i 2
spor.
 
Kirkens jorde:
I samarbejde med de øvrige provstier i Aalborg Stift
laves en screening af folkekirkens jorde med henblik
på evt. etablering af en solcellepark. Alternativt
kunne man se på muligheden for at etablere
skovrejsning på arealerne. Hertil vil der kunne søges
tilskud via 'Klimaskovfonden'
 
Kirkens bygninger:
Provstiudvalget vil prioritere de anlægsprojekter, der
fremmer overgangen til grøn energi. Det kunne være
opsætning af varmepumper som erstatning for
naturgas- eller oliefyr, eller det kunne være
opsætning af solceller på taget af præstegårde eller
sognehuse.
Prioriteringen skal ske i forhold til, hvor det giver
bedst mening set i lyset af de stigende energipriser
og besparelser på CO2 regnskabet.
 
For at det rent økonomisk kan lade sig gøre, så vil
provstiudvalget i forbindelse med de kommende
budgetforhandlinger lægge ekstra penge i
anlægspuljen øremærket til formålet.
 
Ovenstående tages op som et punkt på dagsordenen
til budgetsamrådet.

3 - Foreløbigt budget 2023 for PUK-kassen afleveret
den 24. maj 2022

Foreløbigt budget 2023 for provstiudvalgskassen i
Frederikshavn Provsti med mærket 'Frederikshavn
Provstiudvalg, CVR-nr. 25261437, Budget 2023,
Bidrag budget afleveret 24-05-2022 12:33' til endelig
godkendelse i provstiudvalget.

Sager:
Budget - PUK - Frederikshavn Provsti - 2023 (2022 -
14201)

Godkendt uden bemærkninger. 



Bilag:
Foreløbigt budget 2023 for PUK-kassen afleveret 24.
maj 2022

4 - Fra Skagen-Hulsig MR med ansøgning om
bevilling til lokalt finansieret præstestilling med
kvote 50% i Skagen-Hulsig pastorat.

Biskoppen over Aalborg Stift har nedlagt den ene af
tre præstestillinger i Skagen-Hulsig pastorat.
 
Skagen-Hulsig menighedsråd ansøger derfor om en
bevilling til en lokalt finansieret  sognepræst med
kvote 50%.

Sager:
Bevilling - Skagen-Hulsig MR - Lokaltfinansieret
præstestilling kvote 50% (2022 - 18909)

Bilag:
Ansøgning til Kirkeministeriet. Ansøgning til PU
Frederikshavn, Ansøgning til Kirkeministeriet,
Ansøgning til Provstiudvalget

Skagen-Hulsig menighedsråd/pastorat bevilges de
nødvendige midler til dækning af udgifter til
ansættelse af en lokalt finansieret sognepræst med
kvote 50%.
Det forudsættes, at Aalborg Stift/Biskoppen finder
midler til dækning for den resterende kvote 50%.

5 - Fra Bangsbostrand MR med anmodning om en
anlægsbevilling til dækning af udgifter til
renovering af parkeringsplads ved kirken i alt kr.
148.750,-

Bangsbostrand menighedsråd ansøger om en
ekstrabevilling på i alt kr. 148.750,- via anlægspuljen
til dækning af udgift til renovering/asfaltering af
parkeringsplads på det areal, der i dag henligger i
grus.
Der er medsendt 2 tilbud.
 

Sager:
Anlægspuljen - Bangsbostrand MR - Renovering af
parkeringsplads ved kirken (2022 - 17823)

Bilag:
Anlægsbevilling til renovering af Parkeringsplads ved
kirken, Gmail - VS_ asfalt samt kantsten-
Bangsminde, Sejlstrup pplads

Bangsbostrand menighedsråd bevilges via
anlægspuljen op til kr. 148.750,- til dækning af
renovering og asfaltering af det areal, der i
dag henligger i grus. 

6 - Fra Abildgård MR med anmodning om lov til at
anvende videreførte midler til ikke udført
anlægsarbejde i alt kr. 88.088,- til projektet med
renovering af søjlerum

De videreførte anlægsmidler - i alt. kr. 88.088 -
anvendes forlods til dækning af udgifter til
renovering af søjlerummet i kælderen under
Abildgård kirke. 



Abildgård kirkekasse er tidligere - via anlægspuljen -
bevilget kr. 355.000,- til renovering af søjlerummet i
kælderen.
Projektet bliver på grund af den nuværende
situation med stigende priser dyrere end forventet.
Menighedsrådet anmoder derfor om lov til at
anvende videreførte midler til ikke udført
anlægsarbejde i alt kr. 88.088,- til projektet.
 

Sager:
Anlægsmidler - Abildgård MR - Konvertering af
videreførte midler til ikke udførte anlægsarbejder
(2022 - 19036)

Bilag:
Videreførte anlægsmidler

7 - Fra Sæby MR med anmodning om
omkonvertering af bevilgede anlægspuljemidler til
indkøb af nye stole til kirkens sideskib, samlet
budgetpris max 250.000,-

Sæby menighedsråd ansøger om lov til at
omkonvertere bevilgede anlægspuljemidler til
indkøb af nye møbler til Mariehuset.
Projektet er ikke længere aktuelt, så derfor søger
menighedsrådet i stedet om lov til at anvende
pengene til indkøb af nye stole til kirkens sideskib -
som erstatning for de nuværende bænke.

Sager:
Anlægspuljen - Sæby MR - Indkøb af nye stole til
kirkens sideskib (2022 - 19025)

Bilag:
Sæby Kirke - Anlægsbevilling fra 2020 - overførsel til
anden anlægsbevilling

Sæby menighedsråd er tidligere via anlægspuljen
bevilget kr. 241.000,- til indkøb af nye stole og borde
til Mariehuset. Det er ikke længere aktuelt.
De pågældende midler kan derfor i stedet
konverteres til indkøb af stole til kirkens sideskib.

8 - Fra Frederikshavn MR med anmodning om lov til
at sætte tjenesteboligen Birkekrogen 12, 9900
Frederikshavn til salg på de angivne vilkår.

Frederikshavn menighedsråd anmoder om lov til at
sælge tjenesteboligen Birkekrogen 12, 9900
Frederikshavn på de angivne vilkår. 

Sager:
Tjenestebolig - Birkekrogen 12, 9900 Frederikshavn
(Frederikshavn Provsti) - Salg (2022 - 19006)

Provstiudvalget godkender at Frederikshavn
menighedsråd sætter tjenesteboligen Birkekrogen 1,
9900 til salg på de angivne vilkår. 



Bilag:
Salg af præstebolig

9 - Fra Råbjerg MR med forslag til vedtægt for
lapidarium på Ålbæk og Råbjerg kirkegårde dateret
5. maj 2022

Vedtægt for lapidarium på henholdsvis Råbjerg og
Ålbæk kirkegårde til godkendelse i provstiudvalget. 

Sager:
Kirkegårde - Råbjerg MR - Vedtægt for lapidarier på
Ålbæk og Råbjerg kirkegårde (2022 - 17831)
Kirkegårde - Råbjerg MR - Vedtægt for lapidarier på
Ålbæk og Råbjerg kirkegårde (2022 - 17831)

Bilag:
Forslag til ny vedtægt, Vedtægt for lapidarium på
Ålbæk og Råbjerg kirkegård, Vedtægt for lapidarium
på Ålbæk og Råbjerg kirkegård

Vedtægt for lapidarium på Ålbæk og Råbjerg
kirkegårde vedtaget uden bemærkninger. 

10 - Tilbud fra Flytteguiden om lokal synlighed i
Frederikshavn og omegn til nuværende borgere og
tilflyttere.

 

Sager:
Henvendelse - Flytteguiden - Lokal synlighed i
Frederikshavn og omegn til nuværende borgere og
tilflyttere. (2022 - 18993)

Bilag:
Lokal synlighed i Frederikshavn og omegn til
nuværende borgere og tilflyttere.

Det vil ikke være aktuelt for os som provsti. 

11 - Fra Flade-Gærum MR med samarbejdsaftale
mellem Flade-Gærum MR og Frederikshavn
Kirkegårde om drift af Flade og Gærum kirkegårde
frem til 1. juni 2023

Samarbejdsaftale fremlægges til orientering. 

Sager:
AAL - Samarbejdsaftale - Flade-Gærum MR og
Frederikshavn Kirkegårde - Drift af Flade og Gærum
kirkegårde (2022 - 19044)

Bilag:

Taget til efterretning. 



kontrakt, Vedtægt samarbejde om drift af
kirkegårde02062022

12 - Provstens hjørne

 

 

13 - Formandens hjørne

 

 

14 - Evt.

 

 

15 - Fra Åsted-Skærum-Kvissel MR med ansøgning
om yderligere anlægspuljemidler til opførelse af ny
garage ved Åsted præstegård i alt kr. 210.000,-

Åsted-Skærum-Kvissel menighedsråd ansøger
om yderligere anlægspuljemidler til dækning af
udgift til nedrivning og opførelse af ny garage ved
Åsted præstegård.
Der er tidligere til projektet bevilget kr. 560.000.
Heraf er der brugt kr. 106.656 til omfangsdræn
i henhold til aftale med provstiudvalget.
Der søges derfor om yderligere midler i alt kr.
210.000 

Sager:
Anlægspuljen - Åsted-Skærum-Kvissel MR -
Nedrivning af gammel staldbygning og opførelse af
ny garage ved Åsted præstegård (2020 - 22171)

Bilag:
Garage Åsted præstegård, Tilbud - 1041 - 10062022
0737 (2), Nedrivning tilbud

Åsted-Skærum-Kvissel menighedsråd bevilges via
anlægspuljen yderligere kr. 210.000,- til dækning af
udgifter til nedrivning og opførelse af ny garage ved
Åsted præstegård. 

16 - Fra Skagen-Hulsig MR med ansøgning om
konvertering af overskydende anlægspuljemidler
fra projekt til renovering af tårnur til projekt til
etablering af nye arbejdspladser i sognehuset i alt
kr. 47.570,62

Skagen-Hulsig menighedsråd ansøger om lov til
at konvertere overskydende anlægspuljemidler fra
projektet til renovering af tårnur på Skagen kirke til
projekt til etablering af nye arbejdspladser i

De overskydende anlægsmidler - i alt kr. 47.570,62 -
fra projekt til renovering af tårn på Skagen kirke kan
konverteres til projekt til etablering af nye
arbejdspladser i sognehuset.  



sognehuset.
Det drejer sig om kr. 47.570,62 

Sager:
Anlægspuljen - Skagen-Hulsig MR - Konvertering af
overskydende anlægspuljemidler fra projekt til
renovering af tårnur til projekt til etablering af nye
arbejdspladser i sognehuset (2022 - 19406)

Bilag:
Midler fra anlægspuljen til renovering af tårnur på
Skagen Kirke, Regnskab vedr. renovering af tårnur på
Skagen Kirke
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Linda Lykke Steengaard Arne Lundholm Ehrenreich
(Frederikshavn Provstiudvalg)

Carsten Aarup Finn Maabrow Aaen

Claus Bilde (Frederikshavn Provstiudvalg) Viggo Ernst Thomsen

Kurt Erling Hansen Peter Thøgersen (Frederikshavn
Provstiudvalg)
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