Referat
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 12. september 2018 - Øvrigt - d. 12-09-2018 kl. 15:00
til 17:59
Deltagere: Benth Holst Andersen, Arne Mandrup Holdensen, Carsten Aarup, Arne Lundholm Ehrenreich,
Helge Morre Pedersen, Viggo Ernst Thomsen
Afbud: Finn Maabrow Aaen, Linda Lykke Steengaard

Mødepunkt

Referat

1 - E-post fra Abildgård MR med ansøgning om kr.
37.870 til dækning af udgifter i forbindelse med
indflytning af ny præst

Til afgørelse.

Abildgård MR søger Frederikshavn Provsti om kr.
37.870,00 til dækning af udgifter i forbindelse med
indflytning af ny præst i boligen på Tage Mortensens
Vej.

Det ansøgte beløb bevilges via anlægspuljen til det
pågældende formål.

Sager:
Ansøgning - Abildgård MR - Istandsættelse af Tage
Mortensens Vej i forbindelse med præsteskifte (2018
- 28210)
Bilag:
Ansøgning, Tage M vej - malerregning

2 - E-post fra Abildgård MR med ansøgning om
tilladelse til at anvende overførte anlægsmidler

Til afgørelse.

Abildgård MR søger herved Frederikshavn Provsti
Det ansøgte beløb på kr. 52.000 kan overføres til det
om tilladelse til at anvende videreførte anlægsmidler ansøgte formål.
til renovering af trappe samt etablering af terrasse i
forbindelse med trappen. Renovering af trappen er
nævnt i synsrapporten. Terrassen er en udvidelse af
det eksisterende fliseareal, som er i forbindelse med
trappen.
Der står kr. 135.014 i videreførte anlægsmidler fra
projektet 'Tag på kirke'. Heraf søger Abildgård om
tilladelse til at anvende kr. 52.000, hvilket er prisen
på det billigste af de 2 tilbud, der er indhentet.
Sager:
Ansøgning - Abildgård MR - Tilladelse til at anvende

overførte anlægsmidler (2018 - 28220)
Bilag:
Ansøgning

3 - E-post fra Elling MR med ansøgning om tilskud
fra 5% midlerne til udskiftning af vinduespartier i
Strandby kirke

Til drøftelse og principiel afgørelse.

Provstiudvalget afventer den kongelige
Inden sommerferien begyndte glasstykker at falde bygningsinspektørs udtalelse i sagen.
ned fra vinduespartiet i Strandby kirkes gavl mod
vest. De bagerste rækker i kirken er for tiden spærret
af. I efteråret 2017 blev en flækket rude skiftet. Det
viser sig nu, at rammekonstruktionen er rusten og
derved trykker på glasset, så det flækker. De søger
om 5%-midler til at få alle 5 glaspartier skiftet.
Den 22. august 2018 videresendte provstikontoret
sagen til Aalborg Stiftsøvrighed sammen med
billedmateriale og tilbud og har udbedt sig relevante
konsulenters vurdering af projektet inden
provstiudvalget tager stilling til den finansielle del.
Sager:
AAL - Byggesag - Strandby kirke (Frederikshavn
Provsti) - Udskiftning af 5 vinduespartier (2018 25380)
Bilag:
Ansøgning om tilskud fra 5% midler, Tilbud vinduer
strandby

4 - Ansøgning om samarbejde om præsteopgaver i
forhold til psykiatri i Frederikshavn og Brønderslev Til forberedende drøftelse.
Provsti.
Frederikshavn Provsti finder det ikke muligt at bruge
Brønderslev Provsti sender ansøgning om
ligningsmidler til en lokalfinansieret præst i et andet
samarbejde om præsteopgaver i forhold
provsti.
til psykiatrien i Frederikshavn og Brønderslev i løbet
af foråret 2019. I Frederikshavn har vi en psykiatrisk
afdeling af 'Sygehus Vendsyssel' i Asylgade, der indtil
nu er blevet betjent af en præst finansieret af
fællesfonden, Sten Rughave fra Brønderslev Provsti.
Det drejer sig om hver anden torsdag i 3 timer.
Brønderslev søger om dækning af 10 % af lønnen, i
alt ca. kr. 50.000 årligt i en forsøgsperiode.
Sager:
Ansøgning - Samarbejde om præsteopgaver i forhold
til psykiatri i Frederikshavn og Brønderslev Provsti.
(2018 - 30067)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om samarbejde om
præsteopgaver i forhold til psykiatri i Frederikshavn
og Brønderslev Provsti.

5 - Oplæg til endelig udmelding af den kirkelige
ligning for 2019
Endelig fastlæggelse af udmelding for budget 2019.
Der er til provsten kommet (mundtlige) indvendinger
fra Volstrup og Østervrå menighedsråd med hensyn
til manglende bevillinger fra provstiudvalgets side til
deres kirkegårde.
Derudover er der kommet skriftlige bemærkninger til
det fremlagte oplæg fra Frederikshavn og Abildgård
menighedsråd.
Sager:
Budget 2019 - Frederikshavn Provsti (2018 - 23831)
Bilag:
Aktdokument, Kirkeskat - fordeling 2019, Budget
2019, 2018.09.12 Misforståelse budget 2019, budget
2019, Budgetønsker

6 - Provstens hjørne

7 - Eventuelt

Til afgørelse.
Det på budgetsamrådet fremlagte oplæg til
endelig udmelding for budget 2019 for de kirkelige
kasser godkendes.
Endelig udmelding sker via økonomiportalen.

