
Referat
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 24. juni 2020 - d. 24-06-2020 kl. 15:00 til 17:00

Deltagere: Frederikshavn Provstiudvalg, 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 Skæve-Hørby MR med finansieringsplan for
projekt til ombygning af Badskær kirke

 

Sager:
AAL - Byggesag - Badskær kirke (Frederikshavn
Provsti) - Ombygning af Badskær kirke til eventkirke
(2019 - 5322)
AAL - Byggesag - Badskær kirke (Frederikshavn
Provsti) - Ombygning af Badskær kirke til eventkirke
(2019 - 5322)

Bilag:
regnestykke for finanseiring Badskær kirke,
20191118-Badskær kirke - Projektforslag ombygning
til Eventkirke, 20190916-Badskær kirke-1
Eksisterende plan, 20190916-Badskær kirke-2
Eksisterende facader, 20190916-Badskær kirke-10
Fremtidig plan, 20190916-Badskær kirke-11
Planudsnit af kirken-Nyindretning af tårn, 20190916-
Badskær kirke-12 Loftplan_belysning_ventilation,
20190916-Badskær kirke-13 Varmeplan, 20190916-
Badskær kirke-14 Planudsnit af kirken-Gulvplan,
20190916-Badskær kirke-20 Snit i Skib, 20190916-
Badskær kirke-40 Nyt knæfald, 20190916-Badskær
kirke-41 Ny prædikestol, 20190916-Badskær kirke-42
Nyt alterbord, 20190916-Badskær kirke-80 Detalje af
væg_loft, 20190916-Badskær kirke-81 Detalje af
væg_terrændæk

Det reviderede projekt til ombygning af Badskær
kirke dateret november 2019 er den 26. maj 2020
fremsendt til STØ til videre behandling.
 
Finansieringsplanen er aftalt med menighedsrådet
og kan godkendes af provstiudvalget. Dog med den
bemærkning at kun kapitaler tilhørende Hørby-
Badskær kan søges frigivet til formålet i alt kr.
68.000,-
 
Når der foreligger en endelig godkendelse af
projektet kan det udbydes i licitation. Først når
licitationsresultatet foreligger og økonomien i
projektet er endeligt på plads kan projektet sættes i
gang. 

2 - Fra Flade MR med ønske om opførelse af
maskinhal og ombygning af eksisterende
graverbygning ved Flade kirkegård

Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet følger
kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersens
anbefaling til sagsgang opdelt i 5 punkter startende
med udarbejdelsen af et oversigtligt skitseforslag,



 

Sager:
Byggesag - Flade kirkegård (Frederikshavn Provsti) -
Opførelse af maskinhal og ombygning af
eksisterende graverbygning (2020 - 16325)

Bilag:
Ønske om maskinhal udenfor Flade Kirkegård + div.
til orintering, Flade-Servicefaciliteter-MBA.01.2020.
docx (003)

der sendes til behandling i provsti og stift.
 
Herefter kan skitseforslaget så sendes til kommunen,
der anmodes om at tage stilling til, om
dispensationer kan forventes fra
fortidsmindebeskyttelseslinje og skovbyggelinje
m.m.

3 - Fra Flade MR med forslag til regulering af Flade
kirkegård

 

Sager:
Kirkegårde - Flade MR - Regulering af kirkegård
(2020 - 16375)

Bilag:
Ønske om maskinhal udenfor Flade Kirkegård + div.
til orintering, Afd. F og G, skitser, Målsætning for
Flade kirkegård 1, Nord vest for kirken, skitser, Nord
øst for kirken, skitser, Syd vest for kirken, nederste
hjørne, skitser

Provstiudvalget kan godkende menighedsrådets
forslag til en regulering af  Flade kirkegård.
Tanken er at omlægge dele af kirkegården, så den
bliver mindre arbejdskrævende og med tiden samle
gravstederne tættere omkring kirken.
 
Afd. F og G: Området omlægges på sigt - som
foreslået - til plade i plæne til den ene side og
urnegravsteder til den anden side. Der stoppes for
nysalg i området.
 
Nordøst for kirken: Området omlægges på sigt - som
foreslået - til plade i plæne og urnegravsteder.
 
Nord- og sydvest for kirken : Områderne lægges med
tiden ud i græs eller anden vedligeholdelsesvenlig
beplantning. Der stoppes for nysalg i området.
 
En opdateret kirkegårdsvedtægt fremsendes til
provstiudvalget til endelig godkendelse.

4 - Fra Flade MR med ønske om at fælde allé
træerne langs flisegangen op til kirken på grund af
råd

 

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

Bilag:
Ønske om maskinhal udenfor Flade Kirkegård + div.
til orintering

Inden provstiudvalget evt. kan give tilladelse til at
fælde allétræerne på Flade kirkegård bør
menighedsrådet få en 'træmand'/skovfoged til at
lave en vurdering af træerne og deres tilstand.
 
Rapporten fremsendes til provstiudvalget sammen
med menighedsrådets forslag til, hvad der skal ske
med alléen som helhed. 

5 - Fra Volstrup-Understed-Karup MR med
ansøgning om tilladelse til en lille udvidelse af
redskabshuset ved Understed Kirke.

Provstiudvalget anerkender behovet for mere plads
til det daglige arbejde og maskiner, men
menighedsrådet bør overveje en anden placering



 

Sager:
Kirkegårde - Understed kirkegård (Frederikshavn
Provsti) - Udvidelse af redskabshuset ved Understed
Kirke. (2020 - 18852)

Bilag:
Ansøger her om tilladelse til en lille udvidelse af
redskabshuset, ved Understed Kirke., Til
Frederikshavn Provsti ansøgning om udvidelse af
redskabsbygningen. 2020, PBI. BYG tilbud på
udbygning af redskabshus juni 2020

end den foreslåede tilbygning til det eksisterende
redskabshus.
 
Provstiudvalget er bekymret for :

Indkikket til kirken
En tilbygning i træ på et i forvejen
muret redskabshus
Størrelsen på udvidelsen. Er det nok?

 
Provstiudvalget vil derfor foreslå menighedsrådet at
overveje en selvstændig bygning til maskiner - gerne
i sort træ - på en alternativ placering.

6 - Notat fra møde med repræsentanter for Torslev
og Østervrå MR den 7. maj 2020 omkring
præsteboligen

 

Sager:
Tjenestebolig - Lendumvej 60, 9750 Østervrå
(Frederikshavn Provsti) - Fremtiden for
tjenesteboligen i forbindelse med præsteskifte (2020
- 14830)

Bilag:
Notat Torslev-Østervrå 7. maj 2020

Provstiudvalget anbefaler at den nuværende
tjenestebolig med tilhørende forpagterbolig og
jorder beliggende Lendumvej 60, 9750 Østervrå
sættes samlet til salg med henblik på at købe/bygge
en ny tjenestebolig i Østervrå.
Provstiudvalget ønsker ikke at investere flere penge i
den nuværende præstebolig.

7 - Fra formand for bestyrelsen Linda Steengaard
med ansøgning om forhøjelse af Skoletjenestens
budget for 2022

 

Sager:
Budget - Skoletjenesten - Frederikshavn Provsti -
2022 (2020 - 18855)

Bilag:
budgetforhøjelse 2022

Tages op sammen med de øvrige ønsker til drift- og
anlægsbevillinger ved budgetforhandlingerne til
august.
 
Provstiudvalget ser positivt på ansøgningen.

8 - Udkast til Budget 2021 for provstiudvalgskassen i
Frederikshavn Provsti

 

Sager:
Budget - PUK - Frederikshavn Provsti - 2021 (2020 -

Budgettet for 'Frederikshavn Provstiudvalg, CVR-nr.
25261437, Budget 2021, Bidrag budget afleveret d.
25-06-2020 11:17
 
Godkendt uden bemærkninger



18854)

Bilag:
Udkast budget 2021 PUK

9 - Fælles annoncering op til valgforsamling den 15.
september 2020

Vedr. det kommende menighedsrådsvalg
Det foreslås, at der - i lighed med den fælles
annoncering for orienteringsmødet - også laves en
fælles annoncering i forbindelse med
valgforsamlingen den 15. september 2020

Provstiudvalget vil arbejde videre med fælles
annoncering i forbindelse med valgforsamling den
15. september 2020.

10 - Provstens hjørne

 

 

11 - Evt.
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Frederikshavn Provstiudvalg 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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