
Referat
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 18. marts 2021 - d. 18-03-2021 kl. 15:00 til 16:30

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 - Afleveret årsregnskab 2020 for
provstiudvalgskassen i Frederikshavn Provsti

Årsregnskab med stemplet 'Frederikshavn
Provstiudvalg, CVR-nr. 25261437, Regnskab 2020,
Aflveret d. 23-02-2021 10:18' fremlægges til endelig
godkendelse.

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

Bilag:
Afleveret årsregnskab 2020 for PUK-kassen

Årsregnskab 2020 for provstiudvalgskassen i
Frederikshavn Provsti godkendt uden
bemærkninger. 

2 - Fra Danmarks Kirkelige Mediecenter med tilbud
om deltagelse i projekt omkring kommunikation og
idébank til sognenes medier

Tilbud fra Danmarks Kirkelige Mediecenter - DKM -
om deltagelse i et projekt omkring kommunikation
og en idébank til sognenes medier.
Samlet pris for deltagelse er kr. 75.000,- for et
provsti uanset antallet af sogne.

Sager:
Presse - DKM - Kommunikation og idébank til
sognenes medier (2021 - 7766)

Bilag:
VS Danmarks Kirkelige Mediecenter -
kommunikation og idébank til sognets medier,
Indhold med Indhold til provstier

Provstiudvalget kan ikke for nuværende se, at der er
et behov ude i sognene for adgang til en sådan
idébank.



3 - Fra Flade-Gærum MR med menighedsrådet
indstilling til kirkegårdskonsulentens vejledning i
forhold til fældning af allé træerne på Flade
kirkegård

Med udgangspunkt i kirkegårdskonsulentens
vejledning ønsker Flade-Gærum menighedsråd at
fælde allé træerne på Flade kirkegård og i stedet
plante nye.

Sager:
Kirkegårde - Flade MR - Fældning af allé træerne
langs flisegangen op til kirken på grund af råd (2020 -
16378)

Bilag:
Vs Alle’træer

Provstiudvalget godkender Flade-Gærum
menighedsråds ønske om at fælde alle allétræerne
på Flade kirkegård og i stedet plante nye.
Menighedsrådet opfordres til at søge råd og
vejledning hos kirkegårdskonsulenten i forhold til
valget af nye træer til alléen. 
 
Nye allétræer kunne - som foreslået af
kirkegårdskonsulenten - indgå i en samlet
træplantningsplan med henblik på at skabe en
helhed for Flade kirkegård.

4 - Fra Torslev og Østervrå MR med købsaftale til
underskrift

Torslev og Østervrå menighedsråd har sat
præsteboligen Lendumvej 60, 9750 Østervrå med
tilhørende jorder til salg.
Der ligger nu en købsaftale til underskrift.
Købsaftalen er betinget af provstiudvalgets
godkendelse.

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

Bilag:
VS Salg af Lendumvej 60, Købsaftale til underskrift

Provstiudvalget for Frederikshavn Provsti godkender
hermed, at Torslev og Østervrå menighedsråd sælger
ejendommen Lendumvej  60, 9750 Østervrå med
tilhørende jorder til den anførte pris kr. 4.800.000,-
 
Det drejer sig om matr. nr. 1A, Den mellemste Del,
Torslev samt matr. nr. 1Z, Den mellemste Del,
Torslev
 
Det fremkomne salgsprovenu anvendes til dækning
af udgifterne ved køb af ny præstebolig beliggende
Bakkevænget 19, 9750 Østervrå. Det resterende
beløb indsættes på en spærret konto til brug for et
kommende sognehus i Torslev og Østervrå sogne.

5 - Fra Bangsbostrand MR med handlingsplan for
Hånbækkirken

Bangsbostrand menighedsråd har fremlagt en
handlingsplan for den fremtidige brug af
'Hånbækkirken'
Menighedsrådet beder i den forbindelse om
provstiudvalgets holdning til de aktuelle planer

Sager:
Øvrige bygninger - Bangsbostrand MR -
Hånbækkirken (Frederikshavn Provsti) - Salg (2021 -
6094)

Bilag:
Handlingsplan for Hånbækkirken

Provstiudvalget har ingen alternative ønsker eller
forslag til anvendelse af Hånbækkirken.
Provstiudvalget ser derimod positivt på
menighedsrådets forslag til handlingsplan for
Hånbækkirken og forslaget om at sælge grunden og
bygningerne.
 
 



6 - Fra Albæk-Lyngså MR med revideret prisoverslag
på istandsættelse af murankre på Albæk kirkes tårn

Albæk-Lyngså menighedsråd har fremsendt
revideret prisoverslag på istandsættelse af murankre
på Albæk kirkes tårn.
Istandsættelse af de 4 første murankre danner
grundlag for det reviderede prisoverslag. Yderligere
50 murankre kræver istandsættelse.
 
Der er tidligere via anlægspuljen bevilget kr.
620.000,- til projektet, men en færdiggørelse af
projektet vil kræve en yderligere bevilling på op til
kr. 812.000,- 

Sager:
AAL - Byggesag - Albæk kirke - Frederikshavn Provsti)
- istandsættelse af murankre i tårn (2018 - 16617)

Bilag:
Tårnankre i Albæk kirke, 20210204-Istandsætelse af
muranker

Provstiudvalget bevilger via anlægspuljen de midler,
der kræves for at færdiggøre projektet med
istandsættelse af i alt 54 murankre på Albæk kirkes
tårn.
 
Arbejdet udføres efter regning, men provstiudvalget
forventer en stram styring af projektet og at den
samlede udgift holdes inden for det af arkitekten
udarbejdede prisoverslag. 

7 - Fra Sæby MR med ansøgning om anlægsmidler
til igangsætning af 2. etape af istandsættelse af de
ydre facader på Mariehuset i alt kr. 913.500

Fra Sæby menighedsråd med ansøgning
om en anlægsbevilling på kr. 913.500,- til
igangsætning af 2. etape af istandsættelse af de ydre
facader på Mariehuset.

Sager:
Anlægspuljen - Sæby MR - Mariehuset -
Istandsættelse af de ydre facader (2021 - 7792)

Bilag:
Brev Provsti

Sæby kirkekasse bevilges via anlægspuljen op til kr.
913.500 til igangsætning af 2. etape af istandsættelse
af de ydre facader på Mariehuset.
 
Bevillingen sker med det forbehold, at beløbet først
kan udbetales, når der er likviditet til det i
anlægspuljen. 

8 - Fra Råbjerg MR med ansøgning om midler fra
anlægspuljen til dækning af udgift til ny belysning
på Ålbæk kirkegård i alt kr. 153.000,-

Fra Råbjerg menighedsråd med ansøgning om midler
til projekt til ny belysning på Ålbæk kirkegård.  
Provstiudvalget har tidligere via anlægspuljen
bevilget kr. 60.000,- til projektet. Der søges om en
yderligere bevilling på kr. 100.000,- til færdiggørelse
af projektet, da det oprindelige projekt ikke

Provstiudvalget havde en principiel drøftelse af
belysning på kirkegårde.  
Der er ikke tradition for, at kirkegårdsarealer oplyses.
Undtaget herfra er dog primært adgangsveje til
kirken.
 
På den baggrund kan provstiudvalget ikke
imødekomme Råbjerg menighedsråds anmodning
om en ekstrabevilling via anlægspuljen til opsætning
af yderligere 9 lamper på Ålbæk kirkegård.



dækkede hele kirkegården.

Sager:
Anlægspuljen - Råbjerg MR - Ny belysning på Ålbæk
kirkegård (2021 - 7893)
Anlægspuljen - Råbjerg MR - Ny belysning på Ålbæk
kirkegård (2021 - 7893)

Bilag:
En evt. ekstrabevilling til Aalbæk, Re En evt.
ekstrabevilling til Aalbæk

 
Der er tidligere via anlægspuljen bevilget kr. 60.000,-
til udskiftning af lampehoveder på de 13 allerede
eksisterende lamper.

9 - Drøftelse af udgangspunkt for den foreløbige
udmelding til driftsrammer for budget 2022

Drøftelse af udgangspunktet for den foreløbige
udmelding af driftsrammer for budget 2022.
De foreløbige driftsrammer skal være klar og
udmeldt til menighedsrådene senest den 15.
april 2021.

Sager:
Budget - Frederikshavn Provsti - 2022 (2021 - 7998)

Bilag:
Aktdokument

Udgangspunkt for den foreløbige udmelding af
driftsrammer for budget 2022 blev drøftet.
Udkast til rammer blev gennemgået og efterfølgende
godkendt til indberetning i økonomiportalen dog
med den tilføjelse, at udmeldingen til
provstiudvalgskassen hæves med kr. 56.000,- til
dækning af stigning i udgift til Skoletjenesten.

10 - Provstens hjørne

 

 

11 - Evt.
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Viggo Ernst Thomsen Linda Lykke Steengaard

Arne Mandrup Holdensen Helge Morre Pedersen (Frederikshavn
Provstiudvalg)

Benth Holst Andersen Arne Lundholm Ehrenreich

Carsten Aarup
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