
Referat
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 7. april 2022 - d. 07-04-2022 kl. 15:00 til 17:30

Deltagere: Linda Lykke Steengaard, Arne Lundholm Ehrenreich, Carsten Aarup, Finn Maabrow Aaen, Claus
Bilde, Viggo Ernst Thomsen, Kurt Erling Hansen, Peter Thøgersen

 

Mødepunkt Referat

1 - Fra Sæby MR med anmodning om lov til at
overføre driftsmidler til anlægsprojekt til dækning
af ekstraudgifter ved renovering/kalkning af
våbenhuset i Sæby kirke

Sæby menighedsråd anmoder om lov til at
overføre driftsmidler til anlægsprojekt til dækning af
ekstraudgifter ved kalkning/renovering af våbenhus i
alt kr. 63.125,-

Sager:
Byggesag - Sæby MR - Renovering/kalkning af
våbenhuset i Sæby kirke (2022 - 10963)

Bilag:
Sæby Kirke Renovering af Våbenhus

Provstiudvalget godkender, at Sæby menighedsråd
anvender egne driftsmidler til anlægsprojekt til
dækning af ekstraudgifter ved kalkning/renovering af
våbenhus.
 
Det drejer sig om i alt kr. 63.125,- 

2 - Fra Østervrå og Torslev MR med anmodning om
godkendelse af forhøjelse af købspris på
ejendommen Hjørringvej 439A, 9750 Østervrå som
betaling for forkøbsret

Torslev og Østervrå menighedsråd anmoder om
godkendelse af forhøjelse af købspris for
ejendommen Hjørringvej 439A, 9750 Østervrå som
betaling for forkøbsret. Sælger ønsker at hæve
prisen med 20.000,- til i alt kr. 440.000,- 

Sager:
Byggesag - Torslev og Østervrå MR - Køb af
ejendommen Hjørringvej 439A, 9750 Østervrå (2022
- 455)

Bilag:
Fwd Kirkehus i Østervrå

Provstiudvalget accepterer, at købsprisen for
ejendommen Hjørringvej 439A, 9750 Østervrå
hæves med kr. 20.000,- som betaling for forkøbsret.



3 - Fra Albæk-Lyngså MR med skiteseprojekt til
indvendig renovering af Albæk kirke

Fra Albæk-Lyngså menighedsråd med skitseprojekt
til indvendig renovering af Albæk kirke - til drøftelse i
provstiudvalget 

Sager:
Byggesag - Albæk-Lyngså MR - Albæk Kirke
(Frederikshavn Provsti) - Indvendig renovering (2022
- 11835)

Bilag:
Renovering Albæk kirke., 20220329-Albæk kirke-
Skitsebeskrivelse version 4 (1)

Det fremsendte skitseprojekt til indvendig
renovering af Albæk kirke blev drøftet.
Menighedsrådet kan arbejde videre med projektet
med henblik på at få udarbejdet et detailprojekt til
videre behandling hos de kirkelige myndigheder.
 
Provstiudvalget har dog flg. spørgsmål til projektet.
 
Det fremgår af skitseprojektet, at det nuværende
varmeanlæg tages ned og der installeres et nyt el-
varmeanlæg.
Provstiudvalget tillader sig at gå ud fra, at der her
tænkes i nye grønne energiløsninger.
 
Salmenummertavler nedtages og nødvendige
reparationer foretages.
Har menighedsrådet taget stilling til om det er
nødvendigt med både salmenummertavler og de
ønskede nye infoskærme?
 
Et detailprojekt indsendes til de kirkelige
myndigheder via det digitale byggesagsforløb.
Forinden fremsendes rådgiveraftale via
frederikshavn.provsti@km.dk til gennemsyn inden
den underskrives af menighedsrådet.

4 - Fra Folkekirkens Familiestøtte med opfordring til
at sætte Folkekirkens Familiestøtte på dagsordenen
ved forårets budgetsamråd.

 

Sager:
Folkekirkens Familiestøtte - Frederikshavn Provsti.
(2018 - 36651)

Bilag:
Vedr. de indledende budgetforberedelser.,
Information om FF til provstier og
menighedsråd_marts 2022

Provstiudvalget har sympati for projektet, men
ønsker ikke - af flere årsager - at deltage for
nuværende.
Blandt andet har Frederikshavn Kommune et
velfungerende tilbud, der henvender sig til den
samme målgruppe.

5 - Orientering om provstisamarbejde om
folkekirkeligt arbejde blandt migranter - og mulig ny
indsats ift. flygtninge fra Ukraine

 

Sager:
Folkekirkeligt arbejde blandt migranter (2022 -
11830)

Bilag:

Provstiudvalget ønsker at se tiden an.
I Frederikshavn Provsti har vi en international præst,
der i samarbejde med kommunen og sognene i
provstiet klarer det lokalt.
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Orientering om provstisamarbejde om folkekirkeligt
arbejde blandt migranter - og mulig ny indsats ift.
flygtninge fra Ukraine

6 - Kopi af Frederikshavnermodellen - Budget 2023

Med udgangspunkt i vedlagte bilag
'Frederikshavnermodellen - Budget 2023' skal de
foreløbige udmeldinger for budget 2023 fastlægges. 

Sager:
Budget - Frederikshavn Provsti - 2023 (2022 - 6740)

Bilag:
Aktdokument, Kopi af Frederikshavnermodellen -
Budget 2023

Frederikshavnermodellen blev gennemgået og
oplægget til foreløbig udmelding for budget 2023
drøftet.
 
De foreløbige udmeldinger for budget 2023
fastlægges som foreslået i oplægget.
Der er indregnet en generel lønstigning på 1%.
 
Menighedsrådene udarbejder - med baggrund i den
foreløbige udmelding - et driftsbudget til aflevering i
økonomiportalen senest 15. juni.
 

7 - Provstens hjørne

 

 

8 - Formandens hjørne

 

 

9 - Evt.

 

 

10 - Lokalfinansierede præster på kommende års
budgetter

 

Mulighederne for lokalt finansierede præster på de
kommende års budgetter blev drøftet. 
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Linda Lykke Steengaard Arne Lundholm Ehrenreich
(Frederikshavn Provstiudvalg)

Carsten Aarup Finn Maabrow Aaen

Claus Bilde (Frederikshavn Provstiudvalg) Viggo Ernst Thomsen

Kurt Erling Hansen Peter Thøgersen (Frederikshavn
Provstiudvalg)

2022 - 11846 - Frederikshavn Provsti – Møder 07-04-2022, 15:00


	Forside

