
Referat
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 21. juni 2018 d. 21-06-2018, 15:00, 

Deltagere: Frederikshavn Provstiudvalg 
Afbud: Finn Maabrow Aaen 

Kommentarer:
 

1 - Tillæg til vedtægt for Østervrå kirkegård, Frederikshavn Provsti vedr. ændring af §24 -
fredningstiden 
Behandlede sager: 
Tillæg til vedtægt - Østervrå kirkegård, Frederikshavn Provsti - Ændring af §24 - fredningstiden
(2018 - 16044)

Bilag: Tillæg til vedtægt for Østervrå kirkegård 
Beskrivelse:
 
Østervrå menighedsråd anmoder om godkendelse af tillæg til vedtægt for Østervrå kirkegård.
Embedslægeinstitutionen har godkendt en nedsættelse af fredningstiden for urner (§24) fra de nuværende
20 år til 10 år.
 

Referat:
 
Tillæg til vedtægt for Østervrå kirkegård godkendes. 

2 - Fra Volstrup MR med redegørelse for projektets formål 
Behandlede sager: 
Anlægsarbejde - Volstrup kirke og tilhørende graverhus (2018 - 8077)

Bilag: Til Provstiudvalget 
Beskrivelse:
 
Provstiudvalget har på sit møde den 15. maj 2018 anmodet Volstrup-Understed-Karup menighedsråd om en
uddybende redegørelse for især formålet med det fremsendte projekt til renovering af indgangen til kirken
og udenomsarealerne ved det tilhørende graverhus.
 
Menighedsrådet anfører i sin redegørelse, at ønsket om at forny indgangen til kirken skyldes, at det er
cementsten og der er mange huller og ujævnheder i dem. De smuldrer mere og mere.
 
Halvdelen af graverhuset overfor kirken er nyrenoveret og fungerer nu som mødesal. Tilbage står
udenomsarealerne som MR ønsker at renovere ved bl.a. at lave en terrasse  i forlængelse af mødesalen,
som kunne bruges til friluftsgudstjenester og andre arrangementer i forbindelse med mødesalen.
 
Kirke og graverhus ligger lige overfor hinanden og det er dermed oplagt at lave en sammenhæng mellem
disse. Alt i alt for at få de 2 steder til at hænge sammen som en enhed.
 



Der er ikke fremsendt et økonomisk overslag eller finansieringsplan.
 

Referat:
 
Menighedsrådets redegørelse tages til efterretning.
Projektet fremsendes til kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen til udtalelse. 

3 - Fra Albæk-Lyngså MR med projekt til renovering af Albæk kirke 
Behandlede sager: 
Byggesag - Albæk kirke, Frederikshavn Provsti - Renovering (2018 - 16617)

Bilag: 20180220-Albæk kirke-Skitsebeskrivelse, Albæk kirke - renovering 
Beskrivelse:
 
Albæk-Lyngså MR har fremsendt projekt til indvendig istandsættelse af Albæk kirke.
Det fremgår af følgebrevet, at følgende synsudsatte arbejder ikke er med i projektet. Fritlæggelse af ankre i
tårn, reparation af tag over sideskib samt isolering af loft over sideskib. 
 
MR har gennem længere tid haft et ønske om at istandsætte Albæk kirke indvendigt og udføre
vedligeholdelsesarbejder, som er påtalt ved seneste provstesyn. Seneste gennemgribende istandsættelse af
kirken er gennemført i 1979.
 
MR har et specifikt ønske at udføre flg. arbejder:
 - Nuværende varmesystem med varmluft udskiftes til el-rørovne og el-radiatorer, og der udføres varme bag
orgel.
 - Knælepude ved alterskranke ønskes hævet, da rækværket er højt.
 - Ny farvesætning i kirken.
 - Istandsættelse af gulve.
 - Opsætning af info-skærm.
 - Ny belysning i våbenhus.
 - Kirkens orgel ønskes ombygget til 12 stemmer og 2 manualer.
 
Det samlede projekt har en anslået totaludgift på i kr. 3.900.000 inkl. moms

Referat:
 
Det fremsendte projekt til indvendig istandsættelse af Albæk kirke er gennemset.
Projektet indgår nu i det efterfølgende budgetarbejde.

4 - Budgetbidrag for PUK-kassen 2019 
Behandlede sager: 
Budget - Frederikshavn Provsti 2019 (2018 - 7161)

Bilag: 6528246BAAEB4A208791B6A58128217F 
Beskrivelse:
 
Med udgangspunkt i den udmeldte ramme på kr. 2.206.850 er der udarbejdet et udkast til et budget
for 2019 for Provstiudvalgskassen.
 
Der er i budgetbidraget indarbejdet flg. reguleringer:
 - Lønstigninger med baggrund i OK2018



 - Bidrag til 'Presse & kommunikation'
 - Bidrag til den fælles personalekonsulent
 - Det bindende stiftsbidrag
 
Herudover er der foretaget justeringer med baggrund i Regnskab 2017 og Budget 2018- 

Referat:
 
Budget 2019 for PUK-kassen fremlagt og godkendt til aflevering.
Der ansøges om en yderligere midlertidig driftsbevilling på kr. 150.000,- til brug for en provstidag.

5 - Nedsættelse af udvalg 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 
Provstiudvalget arbejder med at arrangere en provstidag for menighedsrådsmedlemmer og ansatte i hele
provstiet.
 
Til det formål skal der nedsættes en arbejdsgruppe. 

Referat:
 
Der nedsættes et udvalg bestående af 2 provstiudvalgsmedlemmer, 2 menighedsrådsmedlemmer og 2
præster.
Der tages kontakt til mulige emner. 

6 - Provstens hjørne 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
 
Vedr. tjenesteboligen Glentevej, 9900 Frederikshavn
Det er aftalt med Frederikshavn menighedsråd, at Teknologisk Institut undersøger boligen for
skimmelsvamp inden der tages endelig stilling til boligens fremtid. 
 
 

7 - Evt. 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
 



8 - Køb af præstebolig Mimersvej 1 
Behandlede sager: 
Køb af præstebolig Mimersvej 1 - Abildgård MR (2018 - 18936)

Bilag: Køb af præstebolig 
Beskrivelse:
 
Tilføjet dagsordenen efterfølgende som en hastesag.
 
Abildgård menighedsråd ønsker at købe ejendommen beliggende Mimersvej 1, 9900 som tjenestebolig for
den 3. præst i sognet.
 
Boligen er fra 2001, har et boligareal på 224 m2, er opført i gode materialer og i en god stand. Abildgård
menighedsråd mener, at denne bolig vil kunne dække de behov en kommende ansøger måtte have til en
tjenestebolig.

Referat:
 
Provstiudvalget er positiv overfør menighedsrådets forslag til køb af ny tjenestebolig.
Den samlede udgift til projektet skal holdes inden for en økonomisk ramme på op til kr. 3 millioner
Såfremt handlen går i orden afholdes et ekstraordinært provstiudvalgsmøde, hvor den endelige beslutning
kan tages. 
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