Referat
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 8. januar 2020 - d. 08-01-2020 kl. 15:00 til 18:00
Deltagere: Arne Lundholm Ehrenreich, Arne Mandrup Holdensen, Benth Holst Andersen, Carsten Aarup,
Finn Maabrow Aaen, Helge Morre Pedersen, Linda Lykke Steengaard, Viggo Ernst Thomsen

Mødepunkt

Referat

1 - Synsrapport 2019 for Hulsig kirke og kirkegård

Synsrapport 2019 for Hulsig kirke og
kirkegård gennemgået og returneres med
påtegningen -SET-

Synsrapport 2019 for Hulsig kirke og kirkegård til
gennemgang og påtegning.
Sager:
Synsrapport - Hulsig kirke og kirkegård
(Frederikshavn Provsti) - 2019 (2019 - 38496)
Bilag:
Syn forår 2019 Hulsig

2 - Synsrapport 2019 for Fladbjerg kirkegård og
kapel

Synsrapport 2019 for Fladbjerg Kapel og kirkegård
gennemgået og returneres med påtegningen -SET-

Synsrapport 2019 for Fladbjerg kirkegård og kapel til
gennemgang og påtegning.
Sager:
Synsrapport - Fladbjerg kirkegård og kapel
(Frederikshavn provsti) - 2019 (2019 - 38521)
Bilag:
20190508 - SYNSBLANKET - Frederikshavn Kirkegårde
- Fladbjerg kirkegård og kapel

3 - Synsrapport 2019 for Fladstrand kirke og
kirkegård
Synsrapport 2019 for Fladstrand kirke og kirkegård til
gennemgang og påtegning.
Sager:
Synsrapport - Fladstrand kirke og kirkegård
(Frederikshavn Provsti) - 2019 (2019 - 38533)

Synsrapport 2019 for Fladstrand kirke og kirkegård
gennemgået og returneres med påtegningen -SET-

Bilag:
20190508 - SYNSBLANKET - Frederikshavn Kirkegårde
- Fladstrand kirke og kirkegård

4 - Synsrapport 2019 for Flade kirke

Synsrapport 2019 for Flade kirke og kirkegård
gennemgået og returneres med påtegningen -SET-

Synsrapport 2019 for Flade kirke og kirkegård til
gennemgang og påtegning.
Sager:
Synsrapport - Flade kirke (Frederikshavn provsti) 2019 (2019 - 22738)
Bilag:
20190510-SYNSFORRETNING-Flade kirke

5 - Synsrapport 2019 for Understed kirke og
kirkegård

Synsrapport 2019 for Understed kirke og kirkegård
gennemgået og returneres med påtegningen -SET-

Synsrapport 2019 for Understed kirke og kirkegård til
gennemgang og påtegning.
Sager:
Synsrapport - Understed kirke og kirkegård
(Frederikshavn Provsti) - 2019 (2019 - 39656)
Bilag:
12.12.2019 - Understed kirke, kirkegård og
sognehus- PS

6 - Synsrapport 2019 for Karup kirke og kirkegård

Synsrapport 2019 for Karup kirke og kirkegård
gennemgået og returneres med påtegningen -SET-

Synsrapport 2019 for Karup kirke og kirkegård til
gennemgang og påtegning.
Sager:
Synsrapport - Karup kirke og kirkegård
(Frederikshavn Provsti) - 2019 (2019 - 39659)
Bilag:
12.12.2019 - Karup kirke og kirkegård - PS

7 - Synsrapport 2019 for Skagavej 101, 9990 Skagen Synsrapport 2019 for tjenesteboligen Skagavej 101,
9990 Skagen gennemgået og returneres med
Synsrapport for indflytningssyn december 2019 for påtegningen -SETtjenesteboligen Skagavej 101, 9990 Skagen til
gennemgang og påtegning.

Sager:
Synsrapport - Tjenesteboligen Skagavej 101, 9990
Skagen (Frederikshavn Provsti) - 2019 (2019 - 7741)
Bilag:
20191213 - Skagavej 101 - IFS

8 - Fra provstiets organister med ansøgning om
støtte til provstikonvent i februar 2020

Der bevilges op til 2.500,- via PUK-kassen som støtte
til afholdelse af provstikonvent for provstiets
organister i februar 2020.

På vegne af provstiets organister søges om et tilskud
på op til kr. 2.500,- til afholdelse af provstikonvent
for organister i Frederikshavn og Hjørring Nordre
Provsti. Konventet afholdes i Sindal sognegård i
februar 2020.
Tilskuddet skal dække honorar til foredragsholder.
Øvrige udgifter herunder forplejning dækkes via
deltagerafgift.
Sager:
Personale - Frederikshavn Provsti - Organister Støtte til provstikonvent i februar 2020 (2019 38747)
Bilag:
Ansøgning til Frederikshavn provsti

9 - Fra Skagen MR med opgørelse over
ekstraordinære arbejder ved præstegårdene i
Skagen i forbindelse med ud- og indflytningssyn

Skagen kirkekasse bevilges via provstiets 5%-midler
en ekstrabevilling på kr. 269.106,- til dækning af
ekstraordinære og uforudsete udgifter i forbindelse
med klargøring af præsteboliger efter præsteskifte.

Skagen menighedsråd ansøger om en
ekstrabevilling via 5%-midlerne på i alt kr.
269.106,- til dækning af ikke budgetterede udgifter i
forbindelse med henholdsvis ud- og indflytningssyn
for tjenesteboligerne på Eratosvej 36 og Skagavej
101.

Sager:
5%-midler - Skagen MR - Ekstraordinære arbejder
ved præstegårdene i Skagen i forbindelse med udog indflytningssyn (2019 - 39052)
Bilag:
Opg. af arbejder ved præstegårdene i Skagen, opg til
provsti vedr arb i 2019 præstegårde

10 - Fra Råbjerg MR med ansøgning om midler til
Råbjerg menighedsråd bevilges kr. 15.500 via
dækning af jordbundsprøver ved præsteboligen i alt provstiets 5%-midler til dækning af udgifter til

kr. 15.500,-

indledende jordbundsundersøgelser med henblik på
en efterfølgende stabilisering af ejendommen.

Inden Råbjerg menighedsråd kan gå i gang med at
renovere tjenesteboligen Gårdbovej 26, 9981 Ålbæk
skal bygningen om muligt stabiliseres, da den synker
i den ene ende.
Råbjerg menighedsråd søger om en ekstrabevilling
via 5%-midlerne på i alt kr. 15.500,- til dækning af de
indledende jordbundsprøver.
Sager:
Tjenestebolig - Gårdbovej 26, 9982 Ålbæk Fremtiden for tjenesteboligen i forbindelse med
præsteskifte (2019 - 14702)
Bilag:
Ansøgning om midler til boreprøver.

11 - Fra Råbjerg MR med spørgsmål om placering af Provstiudvalget er indstillet på, at det nye sognehus i
det nye sognehus i Ålbæk
Ålbæk placeres i bymidten i nærheden af det
nuværende Kulturhus.
Råbjerg MR anmoder provstiudvalget om et skriftligt Det skal ses i lyset af, at provstiudvalget forventer, at
tilsagn i spørgsmålet om placeringen af det nye
præstegården fremover forbliver på sin nuværende
sognehus i Ålbæk.
placering.
Menighedsrådet kan nu tage hul på den juridiske
side af projektet med et sognehus i Ålbæk.
Sager:
AAL - Byggesag - Råbjerg sogn (Frederikshavn
Provsti) - Opførelse af nyt sognehus (2019 - 3740)
Bilag:
Råbjerg Sogn - Forespørgsel om tilsagn.

12 - Fra Torslev MR med anmodning om
godkendelse af revideret projekt til nyt lyd- og
billedanlæg i Torslev kirke

Provstiudvalget fastholder sin tidligere beslutning
om en bevilling på kr. 100.000 som delvis
finansiering af projekt til nyt lyd- og billedanlæg i
Torslev kirke.
Revideret projekt/tilbud på opsætning af nyt lyd- og Det er vigtigt, at menighedsrådet sikrer sig, at den
billedudstyr i Torslev kirke er videresendt til Aalborg nødvendige økonomi er til stede, inden et sådant
Stiftsøvrighed med henblik på en udtalelse og
projekt sættes i gang.
endelig godkendelse.
Provstiudvalget spørger til nødvendigheden af så
Derudover anmoder Torslev menighedsråd om en
stort et projekt til Torslev kirke, ikke mindst set i lyset
forhøjelse af anlægsbevilling på kr. 50.000,- til i alt
af det nye samarbejde omkring de 10 kirker i
kr. 150.000,området.
Det resterende beløb på ca. kr. 45.000,- tages af
menighedsrådets frie midler.

Sager:
AAL - Byggesag - Torslev kirke (Frederikshavn provsti)
- Installering af nyt lyd- og billedanlæg (2018 - 2104)

Bilag:
Ansøgning Lyd- og billedanlæg til Torslev Kirke

13 - Fra Albæk-Lyngså MR med projekt til
istandsættelse af hvælv i skibets vestforlængelse
dateret december 2019

Selve projektet ligger for nuværende til udtalelse hos
den kongelige bygningsinspektør.
Provstiudvalget bevilger op til kr. 165.000 via
provstiets anlægspulje til gennemførelse af
Albæk-Lyngså menighedsråd arbejder med et projekt projektet.
til indvendig istandsættelse af Albæk kirke.
Ved et besøg i Albæk kirke den 20. november 2019
kunne provstiudvalget ved selvsyn konstatere
voldsomme afskalninger i kalken i hvælvet i skibets
vestforlængelse.
Menighedsrådet har på den baggrund fremsendt et
projekt til istandsættelse af hvælv i skibets
vestforlængelse. Hvælvet ønskes istandsat samtidig
med at 1. etape af istandsættelsen (Murankre i tårn)
bliver udført til foråret.
Projektet er videresendt til Aalborg Stiftsøvrighed til
videre sagsbehandling, mens provstiudvalget skal
tage stilling til en finansiering af projektet på i alt kr.
165.000,-

Sager:
AAL - Byggesag - Albæk kirke (Frederikshavn Provsti)
- Istandsættelse af hvælv i skibets vestforlængelse
(2019 - 38561)
Bilag:
20191204-Albæk kirke-Projektbeskrivelse vesthvælv

14 - Fra Elling MR med resultatet af afholdt
licitation på oplægning af nyt tag på Elling kirke

Provstiudvalget afventer den kongelige
bygningsinspektørs udtalelse omkring muligheden
for at anvende en anden og billigere tegl end den
Efter afholdt licitation på projektet til oplægning af foreslåede håndstrøgne, inden der tages endelig
nyt tag m.m. på Elling kirke fremsendes projektet nu stilling til økonomien i projektet.
til endelig godkendelse.
Elling menighedsråd anmoder om konsulenternes
udtalelse i forhold til at anvende en anden og
billigere tegl end den foreslåede håndstrøgne.
Projektet er videresendt til Aalborg Stiftsøvrighed
med henblik på den videre sagsbehandling.
Fremlægges for provstiudvalget til endelig
godkendelse af projektets økonomi.
Sager:
AAL - Byggesag - Elling kirke (Frederikshavn provsti)Udskiftning af tegltage, tagværker og bjælkelag
(2018 - 649)

Bilag:
Elling Kirke - oplægning af nyt tegltag, Indstilling
efter licitation Elling Kirke, Licitation_dec_2019

15 - Fra Skæve-Hørby MR med arkitektens
projektforslag dateret november 2019

Provstiudvalget har modtaget og set det fremsendte
reviderede projektforslag til ombygning af Badskær
kirke til eventkirke.
Fra Skæve-Hørby menighedsråd med projektforslag Man afventer menighedsrådets indstilling til
til ombygning af Badskær kirke til eventkirke.
økonomien i projektet, da den samlede udgift er
steget, så det økonomiske grundlag for projektet nu
Sager:
ikke er til stede.
AAL - Byggesag - Badskær kirke (Frederikshavn
Provsti) - Ombygning af Badskær kirke til eventkirke
(2019 - 5322)
Bilag:
Fwd Badskær Kirke, 20191118-Badskær kirke Projektforslag ombygning til Eventkirke, 20190916Badskær kirke-1 Eksisterende plan, 20190916Badskær kirke-2 Eksisterende facader, 20190916Badskær 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

16 - Provstens hjørne

17 - Evt.
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