
Dagsorden
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 16. august 2018 - d. 16-08-2018 kl. 15:00 til 23:59

Deltagere: Frederikshavn Provstiudvalg

 

Mødepunkt Referat

1 - Vedtægt for 'Folkekirkens Skoletjeneste i
Frederikshavn provsti'

 
BP - I følge de nye vedtægter for 'Folkekirkens
Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti' skal
provstiudvalget vælge en repræsentant til at sidde i
bestyrelsen. 
Derudover består bestyrelsen af 1 medlem valgt
blandt provstiets præster samt 3 medlemmer, der
vælges blandt provstiets menighedsrådsmedlemmer
på det kommende budgetsamråd i august.

Sager:
AAL - Samarbejdsaftale - 'Folkekirkens Skoletjeneste
i Frederikshavn provsti' (2018 - 19894)

Bilag:
VS Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn,
119836-17_v1_Vedtægt for Folkekirkens
Skoletjeneste i Frederikshavns Provsti med Km.ets
bemærkninger, 112743-17_v1_Svar til
menighedsrådene i Frederikshavn Provsti-

 

2 - Invitation til provstiudvalgskonference 3.
november 2018

 
OP - Landsforeningen af menighedsråd inviterer igen
til provstiudvalgskonference. Det foregår denne
gang den 3. november 2018 på Vingstedcentret ved
Vejle.
Hvert provstiudvalg kan deltage med 3 medlemmer.
Program følger i september, hvor der også bliver
åbent for tilmelding. 

Sager:

 



Provstiudvalgskonference 3. november 2018 -
Frederikshavn Provsti (2018 - 20160)

Bilag:
Sæt kryds - Provstiudvalgskonference 3. november
2018

3 - Kvartalsrapport for 2. kvt. 2018 for
Frederikshavn Provsti

 
BP - Kvartalsrapport for 2. kvartal 2018 for
provstiudvalgskassen for Frederikshavn Provsti
fremlægges med henblik på godkendelse. 

Sager:
AAL - Kvartalsrapporter - Frederikshavn Provsti -
2018 (2018 - 9555)

Bilag:
Aktdokument, Kvartalsrapport 2. kvt. 2018 -
Frederikshavn Provsti

 

4 - E-post fra Flemming Torsgaard Hansen om
dækning af ubudgetterede udgifter til renovering af
Skovbrynet 2, 9900 Frederikshavn

 
BP - En generel drøftelse af principper for udbetaling
fra anlægspuljen.

Sager:
Tjenestebolig - Skovbrynet 2, 9900 Frederikshavn -
Istandsættelse ved embedsskifte (2018 - 20170)

Bilag:
Ansøgning anlægspuljen, Ansøgning anlægspuljen

 

5 - E-post fra Søren Magnusson, Spar Nord vedr.
Abildgård MR's køb af Pilekrogen 1, 9900
Frederikshavn

 
BP - Abildgård menighedsråd har underskrevet en
købsaftale vedr. ejendommen Pilekrogen 1, 9900
Frederikshavn. Ejendommen erhverves som
tjenestebolig for sognets 3. præst og overtages pr. 1.
november 2018.
Provstiudvalget skal godkende købet af ejendommen
samt den endelige finansiering.

 



I første omgang har Abildgård menighedsråd erlagt
udbetalingen, mens restkøbesummen er udbetalt via
provstiets anlægspulje.

Sager:
Køb af tjenestebolig - Pilekrogen 1, 9900
Frederikshavn - Abildgård MR (Frederikshavn
Provsti) (2018 - 22930)

Bilag:
Abildgård Sogn Menighedsråd køber Pilekrogen 1,
9900 Frederikshavn

6 - Til Frederikshavn sogns mr. - endelig
godkendelse af udvendig istandsættelse (17/01298)

 
BP -  Stiftsøvrigheden godkender hermed endeligt at
den udvendige istandsættelse af kirkens
kridtstensfacader bringes til udførelse.
Murerentreprisen har været udbudt som en såkaldt
omvendt licitation. Det vil sige, at der bydes på
omfanget indenfor en nærmere fastsat økonomi.
Kun 1 firma ønskede at deltage i licitationen, og det
fremgår af tilbuddet, at hele facadeistandsættelsen
ikke kan udføres inden for den afsatte sum.
Det pågældende firma har sideløbende givet et
tilbud på at udføre en fuld restaurering af hele
kirkens facader. Dette tilbud ligger kr. 461.580 inkl.
moms over den afsatte rammesum.
Det vil kræve en ekstrabevilling at sikre projektets
gennemførelse. Alternativt skal der udføres
besparelser i det igangværende projekt.
Den kongelige bygningsinspektør Jens Andrew
Bauman er af den opfattelse, at set i et samlet
totaløkonomisk billede, så vil det være den rette
beslutning at udføre en fuld restaurering af kirkens
facader nu.
 
På den baggrund ansøger Frederikshavn
menighedsråd om en tillægsbevilling til
gennemførelse af projektet.

Sager:
AAL - Byggesag - Frederikshavn kirke (Frederikshavn
provsti) - indvendig og udvendig istandsættelse
(2018 - 839)

Bilag:
Udvendig renoveering af Frederikshavn Kirke,
Aktdokument, Til Frederikshavn sogns mr. - endelig
godkendelse af udvendig istandsættelse,

 



Frederikshavn Kirke, udvendig istandsættelse,
02.07.2018, Ksag Frederikshavn vignet,
Frederikshavn Kirke, udvendig istandsættelse,
11.07.2018, Tilgængelighedspuljen 2018.

7 - E-post fra Åsted-Skærum-Kvissel MR med
regnskab for den indvendige kalkning af kirkens
vægge og maling af lofter

 
BP - Projektet med indvendig kalkning samt maling
af loft i skib i Skærum kirke er nu færdigt og et
endeligt byggeregnskab er fremsendt.
Den samlede udgift lyder på kr. 545.319,98 - hvilket
overstiger den økonomiske ramme med kr.
70.319,98.
Åsted-Skærum-Kvissel menighedsråd ansøger derfor
om en ekstrabevilling til dækning af denne
ekstraudgift.

Sager:
AAL - Byggesag - Skærum kirke (Frederikshavn
Provsti) - Indvendige kalkning af kirkens vægge og
maling af lofter (2018 - 20251)

Bilag:
Skærum kirke, Oversigt 1, Oversigt 2

 

8 - E-post fra KM med tilsagn og acceptbrev til Sæby
kirke (KM F2.: 12115)

 
OP - Sæby menighedsråd har modtaget tilsagn om
ydelse af statstilskud fra
kirkeistandsættelsesordningen til restaurering af
kirkens kalkmalerier.
Tilsagnet lyder på kr. 2.493.500,-
Projektet til restaurering af Sæby kirkes kalkmalerier
er nu fuldt finansieret med statstilskud og
fondsmidler.
 
Det hensatte beløb i anlægspuljen til projektet kan
nu tilbageføres til finansiering af istandsættelse af
kirkens tårn.

Sager:
AAL - Byggesag - Sæby kirke (Frederikshavn Provsti) -
Istandsættelse af kalkmalerier, herunder sikring af
historisk inventar (2018 - 2845)

Bilag:

 



Aktdokument, Sæby Kirke - Tilsagnsbrev, Acceptbrev
- Sæby Kirke

9 - E-post fra Østervrå kirke med forslag til justering
af tegning til nye urnegravsteder.

 
BP - Kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen har i
2016 udarbejdet et forslag til nye urnegravsteder på
Østervrå kirkegård.
Menighedsrådet ønsker at ændre på tegningen, i det
behovet for urnegravsteder, de pårørende selv må
passe, har ændret sig.
De har derfor i samarbejde med graveren udarbejdet
et revideret forslag til provstiudvalgets godkendelse.

Sager:
AAL - Kirkegård - Østervrå kirke (Frederikshavn
Provsti) - Nye urnegravsteder på Østervrå kirkegård
(2018 - 20253)

Bilag:
ansøgning til nyt urneanlæg, tekst, plan tegning,
tegning kirkegårdskonsulen, nyt urneanlæg, referat.
13juni

 

10 - E-post fra kirkegårdsleder Erik Rasmussen vedr.
pris på brug af kølerum i provstiet

 
BP -  Kirkegårdslederen for Frederikshavn kirkegård
forespørger om muligheden for at opkræve et beløb
for brug af kapellet på Fladbjerg kirkegård og
provstiets øvrige kapeller.
I så fald skal der laves en omkostningsberegning for
at fastsætte en takst.

Sager:
Kirkegårde - Prissætning af brug af kølerum i
Frederikshavn Provsti (2018 - 23272)

Bilag:
Pris på brug af kølerum

 

11 - E-post fra den kongelige bygningsinspektør
vedr. forespørgsel om udlejning af areal ved Elling
kirke

 
BP - Provstiudvalget har tidligere afslået Elling

 



menighedsråds ansøgning om salg af et areal til XL-
BYG i Elling. Arealet er beliggende øst for Elling kirke
og kirkegård og støder op til XL BYG.
Efterfølgende har XL BYG i Elling forespurgt på
muligheden for i stedet at leje det pågældende areal
af Elling menighedsråd.
 
Frederikshavn Provsti har anmodet den kgl.
bygningsinspetør Jens A. Baumann og
kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen om en
udtalelse i sagen. Disse udtalelser foreligger nu, så
provstiudvalget kan træffe en afgørelse. 

Sager:
AAL - Kirkegård - Elling kirke (Frederikshavn Provsti) -
salg af jord evt. udlejning af jord (2018 - 775)

Bilag:
Elling Kirke, XL Byg, forespørgsel om udlejning af
areal, Elling Kirke, Salg af jord til Elling
tømmerhandel,21.06.2018, [Spam] Sender Elling-
Udvidelse af Elling Tømmerhandel på egen grund-
MBA.pdf, Elling-Udvidelse af Elling Tømmerhandel
på egen grund-MBA

12 - Budget 2019

 
Der arbejdes videre med næste års budgetter med
henblik på et oplæg til fremlæggelse på det
kommende budgetsamråd den 22. august 2018.
Materiale er tidligere fremsendt til provstiudvalgets
medlemmer. 

 

13 - Provstens hjørne

 

 

14 - Evt.

 

 


