Referat
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 17. juni 2021 - d. 17-06-2021 kl. 15:00 til 17:00
Deltagere: Viggo Ernst Thomsen, Linda Lykke Steengaard, Arne Mandrup Holdensen, Helge Morre
Pedersen, Benth Holst Andersen, Arne Lundholm Ehrenreich, Carsten Aarup
Afbud: Finn Maabrow Aaen

Mødepunkt

Referat

1 - Fra Volstrup-Understed-Karup MR med ønske
om en gennemgribende istandsættelse af
Arenfeldts mausoleum på Volstrup kirkegård

I henhold til §26 i 'Bekendtgørelse af lov om
folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde' (LBK nr.
1156 af 01/09/2016) indkalder provsten til et
ekstraordinært provstesyn på Volstrup kirkegård.
Provstiets bygningssagkyndige vil ved provstesynet
gennemgå mausoleet med det formål, at holde
mausoleet tæt på tag og fag.

Sager:
Byggesag - Volstrup-Understed-Karup Istandsættelse af Arenfeldts mausoleum på Volstrup
kirkegård (2021 - 17247)
Byggesag - Volstrup-Understed-Karup Istandsættelse af Arenfeldts mausoleum på Volstrup
kirkegård (2021 - 17247)

Provstiudvalget har tidligere på sit møde den 28.
april 2015 protokolleret flg.:
'Det henstilles i øvrigt, at der herefter ikke
igangsættes noget arbejde vedr. mausoleet uden
aftale med provstiudvalget'

Bilag:
Til Aalborg stift, VS Kan nogen give tilladelse til
nedrivning af et såkaldt bevaringsværdigt
Mausoleum på kirkegård, Vejledning til registrering
af gravminder, Vejledning til afregistrering af
registrerede gravminder

2 - Fra Albæk-Lyngså MR med udkast til købsaftale Provstiudvalget for Frederikshavn Provsti godkender
på Donstedvej 77, 9330 Dronninglund også kaldet hermed Albæk-Lyngså menighedsråds køb af
'Den gamle købmandsgård'
ejendommen Donstedvej 77, 9330 Dronninglund til
den anførte pris af kr. 185.000,Det drejer sig om matr. nr. 2a og 2h, Den vestlige del,
Sager:
Albæk
Byggesag - Albæk-Lyngså MR (Frederikshavn Provsti)
- Køb af 'den gamle købmandsgård' i Albæk (2019 - Albæk-Lyngså kirkekasse bevilges via anlægspuljen
31747)
kr. 185.000,- til køb af ejendommen.
Bilag:
Fwd Sag 236684 - Salg af Donstedvej 77, 9330
Dronninglund, Tingbog Donstedvej 77, Tingbog

Donstedvej 77, 2h, Betinget købsaftale grund,
kort_over_vejforsyning_2a_den_vestlige_del_albaek
,
kort_over_vejforsyning_2h_den_vestlige_del_albae
k, rapport, vurderingsmeddelelse, bbr_meddelelse,
ejendomsskattebillet,
forureningsattest_2a_den_vestlige_del_albaek,
forureningsattest_2h_den_vestlige_del_albaek

3 - Fra Abildgård MR med ansøgning om op til kr.
Abildgård menighedsråd har i flere år arbejdet med
250.000 via anlægspuljen til medfinansierering af ny et projekt til bedre belysning i Abildgård kirke.
belysning i Abildgård kirke
Der budgetteres med en samlet udgift til projektet
på kr. 1.015.000

Sager:
AAL - Byggesag - Abildgård kirke (Frederikshavn
provsti) - ny belysning (2019 - 30023)
Bilag:
Ny belysning i Abildgård Kirke

Projektet finansieres via fondsmidler på kr.
650.000 samt et forbrug af frie midler på kr. 300.000
Der resterer således kr. 65.000
I mail af 15. september 2020 til Abildgård
menighedsråd fremgår, at såfremt det lykkedes at
samle de nødvendige fondsmidler til projektet med
ny belysning i Abildgård kirke er provstiudvalget
derudover villige til - via anlægspuljen - at bevilge et
beløb på op til kr. 250.000 til formålet.
Derfor bevilges Abildgård kirkekasse de resterende
kr. 65.000 via anlægspuljen til formålet.

4 - Fra Skagen MR med ansøgning om midler fra
anlægspuljen til finansiering af nyt hovedur til
klokkeanlægget ved Skagen kirke, i alt kr. 32.125,- +
elarbejde

Sager:
Anlægspuljen - Skagen MR - Nyt hovedur til
klokkeanlægget ved Skagen Kirke (2021 - 17547)

Provstiudvalget for Frederikshavn Provsti meddeler
afslag på ansøgningen fra Skagen menighedsråd om
midler fra anlægspuljen til finansiering af
nyt hovedur til klokkeanlægget ved Skagen kirke.
Afslaget sker med baggrund i de frie midlers
størrelse. Projektet kan finansieres via de frie
midler.

Bilag:
Ansøgning om midler fra anlægspuljen, Tilbud fra
Thubalka

5 - Fra Østervrå MR med ansøgning om en
ekstrabevilling via 5%-midlerne til dækning af ikke
budgetterede udgifter til drift af missionshuset i
Østervrå

Sager:

Torslev og Østervrå menighedsråd overtog i
fællesskab det tidligere missionshus i Østervrå den 1.
oktober 2019
Der er ikke i Frederikshavn Provstis
budgetfordelingsmodel indeholdt midler til
finansiering af driften af missionshuset i Østervrå i
2020 og 2021.
I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget

5%-midler - Østervrå MR - Ikke budgetterede
udgifter til drift af missionshuset i Østervrå (2021 17884)

2022 agter provstiudvalget for Frederikshavn Provsti
at yde Østervrå kirkekasse en midlertidig
driftsbevilling til dækning af driftsudgifter for 2020,
2021 og 2022.

Bilag:
5 % midler, 5 % midler

6 - Ny "Støtteforening for Vestervig
Kirkemusikskole" på vej. Der er stiftende
generalforsamling 27. juni 2021

Frederikshavn Provsti melder sig ind i den nye
"Støtteforening for Vestervig Kirkemusikskole"
Det koster kr. 500 om året

Sager:
Invitation - Støtteforening for Vestervig
Kirkemusikskole (2021 - 17460)
Bilag:
Ny Støtteforening for Vestervig Kirkemusikskole på
vej. Der er stiftende generalforsamling 27. juni 2021,
Folder Kirkemusikskolen 25. maj 2021 fra DanTryk,
Indkaldelse til generalforsamling maj 2021, Brev til
menighedsrådene maj 2021

7 - Provstens hjørne
- Emner til Stiftsårbogen

8 - Evt.
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