Referat
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 15. maj 2018 d. 15-05-2018, 15:00,
Deltagere: Frederikshavn Provstiudvalg
Kommentarer:

1 - Kvartalsrapport 1. kvartal 2018 PUK
Behandlede sager:
Kvartalsrapport - Frederikshavn Provsti 2018 (2018 - 9555)
Bilag: Aktdokument, Kvartalsrapport 1. kvartal 2018 PUK
Beskrivelse:
BP - Kvartalsrapport for 1. kvartal 2018 for PUK fremlægges til godkendelse.

Referat:
Kvartalsrapporten for 1. kvt. fremlagt og godkendt uden bemærkninger.

2 - Detaljeret plan for anlægsarbejde ved Volstrup kirke og tilhørende graverhus
Behandlede sager:
Anlægsarbejde - Volstrup kirke og tilhørende graverhus (2018 - 8077)
Bilag: VS detaljeplan for Volstrup oversigtsbeskrivelse notat om tilbud, Primær plan for Volstrup
Kirkegård, Komprimeret arbejdsplan til entreprenør, notat om tilbud fra Holmen og Buus 100418
Beskrivelse:
BP - Detaljeret plan for anlægsarbejde ved Volstrup kirke og tilhørende graverhus til fremlæggelse for
provstiudvalget.
Referat:
Provstiudvalget er til sinds at videresende det fremsendte projekt til kirkegårdskonsulent Mogens B.
Andersen med henblik på en konsulentudtalelse, men forinden anmodes menighedsrådet om at udarbejde
en kort redegørelse med en beskrivelse af det overordnede formål og ide med projektet og hvorfor skal det
realiseres samt projektets finansiering.
Provstiudvalget forudsætter at projektet finansieres af egne midler.

3 - Ansøgning fra Frederikshavn menighedsråd vedr. salg af Koktvedvej 3, 9900
Frederikshavn
Behandlede sager:
Ansøgning - Frederikshavn menighedsråd - Salg af Koktvedvej 3, 9900 Frederikshavn (2018 9877)

Bilag: Salg af Koktvedvej 3
Beskrivelse:
BP - Frederikshavn menighedsråd anmoder provstiudvalget om lov til at afhænde tjenesteboligen
beliggende Koktvedvej 3, 9900 Frederikshavn
Referat:
Frederikshavn menighedsråd har hermed provstiudvalgets tilladelse til at sætte tjenesteboligen Koktvedvej
3, 9900 Frederikshavn til salg.

4 - Ansøgning fra Albæk-Lyngså menighedsråd vedr. frigivelse af stiftsmidler
Behandlede sager:
Ansøgning - Albæk-Lyngså menighedsråd - Frigivelse af stiftsmidler (2018 - 9913)
Bilag: VS Stiftsmidler, Aalborg Stift
Beskrivelse:
BP - Albæk-Lyngså menighedsråd anmoder om frigivelse af indestående stiftsmidler til dækning af
mindre projekter i og omkring kirkerne.
Referat:
Provstiudvalget anbefaler frigivelse af indestående stiftsmidler til de pågældende formål.
Det drejer sig om murpiller ved P-pladsen ved Albæk kirke og skærm i Lyngså kirke.

5 - Vejledning vedr. træpleje ved Badskær kirke
Behandlede sager:
Vejledning - Badskær kirke - Træpleje (2018 - 10033)
Bilag: Fwd Referat fra MR møde 18-4-2018, MRreferat2018_04, Aktdokument, BadskærTræpleje-MBA.01.2017
Beskrivelse:
BP - Til provstiudvalgets godkendelse
Referat:
Menighedsrådets beslutning godkendes. Arbejdet kan gå i gang.

6 - Ansøgning om midler til provstisamarbejde om folkekirken og migranterne
Behandlede sager:
Ansøgning - Midler til provstisamarbejde om folkekirken og migranterne (2018 - 10050)
Bilag: Provstisamarbejde om folkekirken og migranterne, Følgebrev, Introduktionsbrev til provstier
Beskrivelse:

Referat:
Drøftet. Frederikshavn provsti har ikke for nuværende midler til et projekt af den art.

7 - Fra Frederikshavn kommune med afslag på ansøgning om ekstra midler til forpladsen
ved Frederikshavn kirke
Behandlede sager:
Ansøgning - Frederikshavn menighedsråd - Finansiering af forplads ved Frederikshavn kirke
(2018 - 10092)
Bilag: Re Frederikshavn kirke
Beskrivelse:
BP - Finansiering af en renovering af forpladsen ved Frederikshavn kirke til drøftelse i
provstiudvalget med henblik på en beslutning.
Referat:
Der arbejdes videre med et finansieringsforslag.

8 - Provstens hjørne
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:

9 - Evt.
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
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