
Referat
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 17. februar 2021 - d. 17-02-2021 kl. 15:00 til 16:30

Deltagere: Viggo Ernst Thomsen, Linda Lykke Steengaard, Arne Mandrup Holdensen, Finn Maabrow Aaen,
Helge Morre Pedersen, Benth Holst Andersen, Arne Lundholm Ehrenreich, Carsten Aarup

 

Mødepunkt Referat

1 - Udkast til årsregnskab 2020 for
provstiudvalgskassen i Frederikshavn Provsti

Udkast til årsregnskab 2020 for provstiudvalgskassen
i Frederikshavn Provsti fremlægges med henblik
på godkendelse til efterfølgende aflevering i
økonomiportalen. 

Sager:
Årsregnskab - Provstiudvalgskassen i Frederikshavn
Provsti - 2020 (2021 - 4981)

Bilag:
Årsregnskab 2020 for PUK-kassen

Udkast til årsregnskab for 2020 for
provstiudvalgskassen i Frederikshavn Provsti blev
fremlagt og drøftet. Årsregnskabet er - med få
redaktionelle rettelser - godkendt til aflevering i
økonomiportalen.
Afleveres i økonomiportalen til endelig godkendelse
på det kommende møde.

2 - Fra Bangsbostrand MR med ansøgning om en
ekstrabevilling via 5%-midlerne til dækning af
afskrivning og selvrisiko ved vandskade i
tjeneboligen Vejlegade 6, 9900 Frederikshavn i alt
kr. 21.864

Bangsbostrand menighedsråd ansøger om en
ekstrabevilling via 5%-midler til dækning af selvrisiko
m.m. i forbindelse med en vandskade i
tjenesteboligen Vejlegade 6, 9900 Frederikshavn.
Ansøgt beløb i alt kr. 21.864 

Sager:
5%-midler - Bangsbostrand MR - Vandskade
Vejlegade 6, 9900 Frederikshavn (2021 - 5073)

Bilag:
Ansøgning 5%-midler, 200472 - Udb. af erstatning

Set i lyset at Bangsbostrand menighedsråds for tiden
trængte økonomi bevilges det ansøgte beløb i alt kr.
21.864 via 5%-midlerne til dækning af den
ekstraordinære udgift i forbindelse med vandskaden
i Vejlegade 6, 9900 Frederikshavn.

3 - Frederikshavn Kommune har bevilget tilladelse Det er nu op til Råbjerg Menighedsråd at arbejde



til nedrivning af tjenesteboligen Gårdbovej 26, 9982
Ålbæk

Som det fremgår af referat fra møde i Plan- og
Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune den 2.
februar 2021 er der bevilget tilladelse til nedrivning
af tjenesteboligen beliggende Gårdbovej 26, 9982
Ålbæk.
Der er dog en klagefrist frem til den 3. marts 2021
 
Råbjerg menighedsråd skal nu i gang med at
planlægge og opføre en ny tjenestebolig på samme
matrikel.
 
Provstiudvalget skal i den forbindelse tage stilling til
økonomien i et sådant projekt. 

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

Bilag:
Aktdokument

videre med et projekt til opførelse af en ny
præstebolig i Ålbæk.
 
Provstiudvalget har tidligere - via anlægspuljen -
bevilget kr. 1.000.000 til projektet.
Abildgård er ligeledes - via anlægspuljen - bevilget kr.
3.000.000 til indkøb af ny tjenestebolig til brug for
sognets 3. præst. Da dette ikke længere er aktuelt
konverteres dette beløb til brug for opførelse af en
ny præstebolig i Ålbæk.

4 - Fra Torslev og Østervrå MR med anmodning om
tilsagn til medsalg af matr. nr. 1z

Torslev og Østervrå menighedsråd anmoder om
tilsagn til medsalg af den resterende matr. nr. 1z.
Provstiudvalget har tidligere givet tilsagn om salg af
den øvrige del af ejendommen beliggende
Lendumvej 60, 9750 Østervrå 

Sager:
Tjenestebolig - Lendumvej 60, 9750 Østervrå
(Frederikshavn Provsti) - Salg (2020 - 33329)

Bilag:
Anmodning om tilsagn til medsalg af matr. nr. 1z

Provstiudvalget godkender, at matr. nr. 1z kan
sælges sammen med den øvrige del af
ejendommen Lendumvej 60, 9750 Østervrå såfremt
menighedsrådene ønsker det.

5 - Fra Skæve-Hørby MR med anmodning om
provstiudvalgets holdning til "Grøn omstilling" ved
bortforpagtning af jorder

I forbindelse med genforhandling af 
forpagtningskontrakt på
præstegårdsjorderne anmoder Skæve-Hørby
menighedsråd om provstiudvalgets holdning til,
hvorvidt der bør omlægges til økologisk drift.

Provstiudvalget for Frederikshavn Provsti er absolut
positive over for tanken om at omlægge Folkekirkens
landbrugsjord til økologisk drift, men mener
omvendt ikke, at det skal gøres til et krav.
Der kan være store lokale forskelle i forhold til
mulighederne for at bortforpagte økologisk
landbrugsjord.
 
Derfor mener provstiudvalget, at det må være op til



 

Sager:
Forpagtning - Skæve-Hørby MR - Grøn omstilling
(2021 - 5070)

Bilag:
Grøn omstilling

det enkelte menighedsråd at
undersøge mulighederne og de økonomiske
konsekvenser ved at stille krav om en omlægning til
økologi.
 
Provstiudvalget vil selv søge råd og vejledning
hos stiftets præstegårdskonsulent SEGES v/ Morten
Haahr Jensen, tlf. 87 40 51 31

6 - Fra Østervrå MR med anmodning om
godkendelse af honorarer til menighedsrådets
medlemmer

Østervrå menighedsråd anmoder om
provstiudvalgets godkendelse af honorarer til
menighedsrådets medlemmer for den kommende
periode. 

Sager:
Honorar - Østervrå MR - Menighedsrådets
medlemmer (2021 - 5104)

Bilag:
Honorarer til Østervrå Menighedsråd, referat feb. s
2, referat feb. side 1

Juridisk afdeling i Aalborg, Viborg og Århus Stifter har
udarbejdet en vejledning, hvoraf det fremgår, at det
alene er de funktioner, der omtales i loven, dvs.
formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson, der
er hjemmel til at give et honorar.
 
Se vejledning her -
https://stiftsjura.dk/vejledninger/menighedsraad/ho
norar-og-skattefri-godtgoerelse
 
Provstiudvalget kan derfor ikke på den baggrund
godkende Østervrå menighedsråds ønske om at
tildele alle menighedsrådets medlemmer et honorar.
 
Se evt. i stedet på muligheden for at udbetale
skattefri godtgørelse.
 
Derudover kan der søges menighedsrådet om
dækning af relevante kursusudgifter.

7 - Provstens hjørne

 

 

8 - Evt.
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Helge Morre Pedersen (Frederikshavn
Provstiudvalg)
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