
Referat
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 21. marts 2019 - d. 21-03-2019 kl. 15:00 til 17:30

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

 

Mødepunkt Referat

1 - E-post fra Ingolf Frydensberg Sørensen med
materiale og tilbud på Kirke.dk

(Kopieret fra mødet 'Provstiudvalgsmøde 14. februar
2019')

Materiale med tilbud på abonnement på Kirke.dk til
drøftelse i provstiudvalget.

Sager:
Materiale og tilbud på Kirke.dk - Frederikshavn
Provsti (2019 - 4992)

Bilag:
VS Materiale og tilbud på kirke.dk

Provstiudvalget siger nej tak til tilbuddet. 

2 - E-post fra Sæby MR med ansøgning om tilladelse
til at dække underskud på afsluttede
anlægsprojekter (Køleanlæg i kapel og tag på
Åkandevej) via frie midler

Sæby menighedsråd ansøger om tilladelse til at
finansiere underskud på 2 afsluttede
anlægsprojekter via de frie midler.
Det drejer sig om nyt tag på tjenesteboligen
Åkandevej 3, 9300 Sæby og renovering af
kølefaciliteter i Sæby kirkegårdskapel.
Underskuddet beløber sig til i alt kr. 52.526,-

Sager:
Anlægsmidler - Sæby MR - Ansøgning om tilladelse
til at dække underskud på afsluttede
anlægsprojekter (Køleanlæg i kapel og tag på
Åkandevej) via frie midler (2019 - 9760)

Bilag:

Provstiudvalget godkender, at underskuddet på de
pågældende anlægsprojekter finansieres via frie
midler.
(Det skal lige præciseres, at det handler om
renovering af tag på Algade 22 og ikke nyt tag på
Åkandevej 3)



Ansøgning PU, Anlægsaktiviteter 2018 pr. 31.12.2018

3 - Brev fra Råbjerg MR til provstiudvalget omkring
placering af nyt sognehus i Ålbæk

Råbjerg MR har fremsendt skrivelse omkring
placering af et nyt sognehus i Ålbæk til drøftelse i
provstiudvalget.

Sager:
AAL - Byggesag - Råbjerg sogn (Frederikshavn
Provsti) - Opførelse af nyt sognehus (2019 - 3740)

Bilag:
Til provstiudvalget omkring placering af nyt
sognehus i Ålbæk

Provstiudvalget afventer situationen omkring
præstegården inden der igen tages fat på den videre
drøftelse omkring 'Råbjerghus' og dets placering.

4 - Synsrapport 2018 for tjenesteboligen Skagavej
101, 9990 Skagen

Synsrapport 2018 - herunder 5-års syn - for
tjenesteboligen Skagavej 101, 9990 Skagen til
gennemgang og påtegning. 

Sager:
Synsrapport - Tjenesteboligen Skagavej 101, 9990
Skagen (Frederikshavn Provsti) - 2018 (2019 - 7741)

Bilag:
Synsprotokol, 5-årssyn samt årligt syn, 130219

Synsrapporten 2018 for Skagavej 101, 9990 Skagen
er gennemgået og returneres med påtegningen -
SET- 

5 - Synsrapport 2018 for Fladstrand kirke og
kirkegård

Synsrapport 2018 for Fladstrand kirke og kirkegård til
gennemsyn og påtegning. 

Sager:
Synsrapport - Fladstrand kirke og kirkegård
(Frederikshavn Provsti) - 2018 (2019 - 7735)

Bilag:
20180411 - SYNSBLANKET - Frederikshavn Kirkegårde
- Fladstrand kirke og kirkegård

Synsrapporten 2018 for Fladstrand kirke og kirkegård
er gennemgået og returneres med påtegningen -
SET- 

6 - Synsrapport 2018 for Fladbjerg kirkegård og
kapel

Synsrapport 2018 for Fladbjerg kirkegård og kapel til

Synsrapporten 2018 for Fladbjerg kirkegård og kapel
er gennemgået og returneres med påtegningen -
SET- 



gennemsyn og påtegning. 

Sager:
Synsrapport - Fladbjerg kirkegård og kapel
(Frederikshavn Provsti) - 2018 (2019 - 7671)

Bilag:
20180411 - SYNSBLANKET - Frederikshavn Kirkegårde
- Fladbjerg kirkegård og kapel

7 - Synsrapport 2018 for tjenesteboligen Lendumvej
65, 9900 Frederikshavn

Synsrapport 2018 for tjenesteboligen Lendumvej 65,
9900 Frederikshavn til gennemsyn og påtegning. 

Sager:
Synsrapport - Tjenesteboligen Lendumvej 65, 9900
Frederikshavn (Frederikshavn Provsti) - 2018 (2019 -
7663)

Bilag:
SYNSBLANKET -Aasted Præstegården 2018

Synsrapporten 2018 for tjenesteboligen Lendumvej
65, 9900 Frederikshavn er gennemgået og returneres
med påtegningen -SET- 
 
Borebilleangrebet bør der tages fat på straks.
Provstiudvalget går ud fra at punkterne 1a, 2a, 10b
og 11b er udført af hensyn til evt. vandindtrængen.

8 - Synsrapport 2018 for Kvissel kirke

Synsrapport 2018 for Kvissel kirke og kirkegård til
gennemsyn og påtegning. 

Sager:
Synsrapport - Kvissel kirke (Frederikshavn Provsti) -
2018 (2019 - 7658)

Bilag:
SYNSBLANKET -Kvissel kirke 2018

Synsrapporten 2018 for Kvissel kirke er gennemgået
og returneres med påtegningen -SET- 

9 - Synsrapport 2018 for sognehuset i Ravnshøj

Synsrapport 2018 for sognehuset i Ravnshøj til
gennemsyn og påtegning. 

Sager:
Synsrapport - Sognehuset i Ravnshøj (Frederikshavn
Provsti) - 2018 (2019 - 7655)

Bilag:
SYNSBLANKET -Ravnshøj Sognehuset 2018

Synsrapport 2018 for sognehuset i Ravnshøj er
gennemgået og returneres med påtegningen -SET- 

10 - Synsrapport 2018 for Skærum kirke Synsrapporten 2018 for Skærum kirke er



Synsrapport 2018 for Skærum kirke og kirkegård til
gennemsyn og påtegning. 

Sager:
Synsrapport - Skærum kirke (Frederikshavn Provsti) -
2018 (2019 - 7652)

Bilag:
SYNSBLANKET - Skærum Kirke 2018

gennemgået og returneres med påtegningen -SET- 
 
Klokkestablen bør levetidsforlænges.

11 - Synsrapport 2018 for Åsted kirke

Synsrapport 2018 for Åsted kirke og kirkegård til
gennemsyn og påtegning. 

Sager:
Synsrapport - Åsted kirke (Frederikshavn Provsti) -
2018 (2019 - 7650)

Bilag:
SYNSBLANKET -Aasted kirke 2018

Synsrapport 2018 for Åsted kirke er gennemgået og
returneres med påtegningen -SET- 

12 - Drøftelse af forslag til foreløbig udmelding af
driftsrammer for Budget 2020

Drøftelse af forslag til udmelding af foreløbige
driftsrammer for Budget 2020.

Sager:
Budget - Frederikshavn Provsti - 2020 (2019 - 1076)

Bilag:
Aktdokument

Provstiudvalget tog en generel drøftelse af de
principper og forudsætninger, der ligger til grund for
forslaget til en udmelding af foreløbige
driftsrammer.
Fokus rettede sig i sær mod kirkebygninger og
kirkegårde.
Provstiudvalget besluttede at tage en time-out med
henblik på en opdatering af de forudsætninger, der
ligger til grund for tildelingen af driftsmidler.
 
Det betyder for de enkelte kirkekasser, at
indfasningen af 'Frederikshavnermodellen' udskydes
et år. Derfor vil den foreløbige udmelding af
driftsrammer i år som udgangspunkt være den
samme som sidste år.
 
Den foreløbige udmelding af driftsrammer for
Budget 2020 for de enkelte kasser vedtages på
provstiudvalgets møde den 11. april 2019, hvorefter
den vil være tilgængelig på økonomiportalen senest
den 15. april 2019.

13 - Provstens hjørne

 

 



14 - EVT.

 

 

15 - Udkast til årsregnskab 2018 for PUK-kassen for
Frederikshavn Provsti

Udkast til årsregnskab 2018 for provstiudvalgskassen
for Frederikshavn Provsti fremlægges for
provstiudvalget inden aflevering og endelig
godkendelse. 

Sager:
Årsregnskab - PUK-kassen for Frederikshavn Provsti -
2018 (2019 - 10165)

Bilag:
9FE95EC9428C4D62AF5AEB6B01D3B35E

Frederikshavn Provstiudvalg, CVR-nr. 25261437,
Regnskab 2018, Afleveret den 21-03-2019 kl. 16:11
 
Regnskabet inkl. kommentarer fremlagt og drøftet.
Godkendt uden bemærkninger.

16 - E-post fra Frederikshavn MR med anmodning
om økonomisk støtte i fald det bliver nødvendigt

Frederikshavn menighedsråd nærmer sig
afslutningen også for den udvendige renovering f
kirken. Samtidig er man i gang med at projektere en
renovering af forpladsen.
Såfremt der ikke sker noget uforudset i 2019 i
forhold til det budgetterede, så mener
menighedsrådet at de pågældende projekter
kan finansieres indenfor de givne rammer og egne
midler.
I fald det ikke er tilfældet anmoder menighedsrådet
om økonomisk støtte til projektering af forpladsen,
hvis det bliver nødvendigt.
 

Sager:
AAL - Byggesag - Frederikshavn kirke (Frederikshavn
provsti) - Indvendig og udvendig istandsættelse
(2018 - 839)

Bilag:
Aktdokument

I lighed med provstiets andre kirkekasser har
Frederikshavn menighedsråd mulighed for at søge
provstiudvalget om et likviditetslån i PUK-kassen.
Et likviditetslån skal tilbagebetales inden for 1 år.
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Frederikshavn Provstiudvalg Linda Lykke Steengaard

Arne Mandrup Holdensen Finn Maabrow Aaen

Helge Morre Pedersen (Frederikshavn
Provstiudvalg)

Benth Holst Andersen

Arne Lundholm Ehrenreich Viggo Ernst Thomsen
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