Referat
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 23. oktober 2019 - d. 23-10-2019 kl. 15:00 til 17:30
Deltagere: Arne Lundholm Ehrenreich, Arne Mandrup Holdensen, Benth Holst Andersen, Carsten Aarup,
Finn Maabrow Aaen, Helge Morre Pedersen, Linda Lykke Steengaard, Viggo Ernst Thomsen
Datoer for næste års provstiudvalgsmøder:
8. januar - 13. februar - 11. marts - 1. april - 13. maj - 24. juni - 12. august - 9. september - 7. oktober - 25.
november 2020
Indledende budgetsamråd den 25. marts 2020
Budgetsamråd ??. august 2020

Mødepunkt

Referat

1 - Synsrapport 2019 for Abildgård Kirke

Synsrapport 2019 for Abildgård kirke er gennemgået
og returneres med påtegningen -SETSynsrapport 2019 for Abildgård kirke til gennemgang Hvordan ser det ud med gamle mangler fra
og påtegning.
provstesynet. Hvornår forventes de udført.
Sager:
Synsrapport - Abildgård Kirke (Frederikshavn Provsti)
- 2019 (2019 - 31111)
Bilag:
2019.09.09 Synsrapport Abildgård Kirke

2 - Synsrapport 2019 for tjenesteboligen Pilekrogen Synsrapport 2019 for tjenesteboligen Pilekrogen 1,
1, 9900 Frederikshavn
9900 Frederikshavn er gennemgået og returneres
med påtegningen -SETSynsrapport 2019 for tjenesteboligen Pilekrogen 1,
9900 Frederikshavn til gennemgang og påtegning
Sager:
Synsrapport - Tjenesteboligen Pilekrogen 1, 9900
Frederikshavn (Frederikshavn Provsti) - 2019 (2019 31105)
Bilag:
2019.09.09 synsrapport Pilekrogen 1

3 - Synsrapport 2019 for Råbjerg kirke og kirkegård Synsrapport 2019 for Råbjerg kirke og kirkegård er
gennemgået og returneres med påtegningen -SET-

Synsrapport 2019 for Råbjerg kirke og kirkegård til
gennemgang og påtegning
Sager:
Synsrapport - Råbjerg kirke og kirkegård
(Frederikshavn Provsti) - 2019 (2019 - 31173)
Bilag:
Synsforretning 2019 Råbjerg kirke og kirkegård

4 - Synsrapport 2019 for Ålbæk kirke og kirkegård

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

Synsrapport 2019 for Ålbæk kirke og kirkegård til
gennemgang og påtegning
Sager:
Synsrapport - Ålbæk kirke og kirkegård
(Frederikshavn Provsti) - 2019 (2019 - 31172)
Bilag:
Synsforretning 2019 Ålbæk kirke og kirkegård

5 - Synsrapport 2019 for Østervrå kirke og kirkegård Synsrapport 2019 for Østervrå kirke og kirkegård er
gennemgået og returneres med påtegningen -SETSynsrapport 2019 for Østervrå kirke og kirkegård til
gennemgang og påtegning
Sager:
Synsrapport - Østervrå kirke og kirkegård
(Frederikshavn Provsti) - 2019 (2019 - 31742)
Bilag:
CCF01102019

6 - Fra Østervrå MR med underskrevet købsaftale
for Vrængmosevej 7, 9750 Østervrå (Det tidligere
missionshus)

Provstiudvalget godkender hermed endeligt Østervrå
menighedsråds køb af det tidligere missionshus
beliggende Vrængmosevej 7 i Østervrå til den aftalte
pris på kr. 300.000,-

Underskrevet købsaftale for Vrængmosevej 7, 9750
Østervrå (Det tidligere missionshus) fremsendt til
Der bevilges kr. 300.000,- via provstiets anlægspulje
provstiudvalget med henblik på endelig godkendelse til finansiering af købet.
af købet og underskrivning af købsaftalen.
Sager:
Sognehus - Torslev og Østervrå MR - Erhvervelse af
tidligere missionshus i Østervrå (2019 - 24874)
Bilag:
Købsaftale, underskrevet købsaftale

7 - Fra Albæk-Lyngså MR med tilbud om køb af 'den Punktet udsættes til næste møde, der indledes i
gamle købmandsgård' i Albæk
Albæk kirke sammen med Albæk-Lyngså
menighedsråd.
Albæk-Lyngså har fået et tilbud på at købe 'den
gamle købmandsgård' i Albæk, der er beliggende lige
ved indgangen til Albæk kirke.
Ejeren tilbyder at rive ejendommen ned og sælge
grunden til menighedsrådet.
Tilbuddet er fremsendt til provstiudvalget med
henblik på en udtalelse.
Sager:
Byggesag - Albæk-Lyngså (Frederikshavn Provsti) Køb af 'den gamle købmandsgård' i Albæk (2019 31747)
Bilag:
Albæk kirke, Købmandsgården Albæk

8 - Fra Henrik Aaen, Elling/Strandby MR vedr.
Magelæg Kirke og kommunen, Elling Kirke,
Frederikshavn provsti

Provstiudvalget godkender hermed endeligt den
fremsendte lodsejeraftale om magelæg mellem
Elling menighedsråd og Frederikshavn kommune.

Underskrevet lodsejeraftale vedr. magelæg mellem
Elling menighedsråd og Frederikshavn kommune
fremsendes til provstiudvalget med henblik på
endelig godkendelse.
Magelægget er en del af ådigeprojektet til sikring af
Elling by mod fremtidige oversvømmelser.
Sager:
Mageskifte - Elling MR (Frederikshavn Provsti) Magelæg mellem Elling kirke og Frederikshavn
kommune om arealer til ådigeprojekt (2019 - 21737)
Bilag:
VS Magelæg Kirke og kommunen - Elling Kirke Frederikshavn provsti, Underskrevet lodsejeraftale
med Elling Menighedsråd, magelæg kirken og
frederikshavn kommune

9 - Til Frederikshavn MR med spørgsmålet om, hvor Provstiudvalget ser positivt på en konkret ansøgning
meget udbedringen af de destruktive indgreb i
om en ekstrabevilling via 5%-midlerne til dækning af
boligen vil komme til at koste
de udgifter, der ikke efterfølgende kan dækkes via
ejerskifteforsikringen.
Der er konstateret store fugtproblemer i
tjenesteboligen Spicavej 9, 9900 Frederikshavn,
hvilket betyder, at man er nødt til at foretage nogle
destruktive tiltag i boligen, der efterfølgende skal
udbedres, for at få omfanget fastlagt.
Kirkekassen har ikke de nødvendige midler hertil.

Sager:
AAL - Tjenestebolig - Spicavej 9, 9900 Frederikshavn
(Frederikshavn Provsti) - Fugtproblemer (2019 29873)
AAL - Tjenestebolig - Spicavej 9, 9900 Frederikshavn
(Frederikshavn Provsti) - Fugtproblemer (2019 29873)
Bilag:
SV Spicavej 9, SV Spicavej 9

10 - Referat fra møde med koordinator Lone
Gramkow vedrørende Folkekirkens Familiestøtte
den 2. oktober 2019

Fremtiden for 'Folkekirkens Familiestøtte' i
Frederikshavn Provsti blev drøftet.
Der tages endelig stilling til fremtiden på næste
provstiudvalgsmøde efter et møde med
Oplæg til en drøftelse af fremtiden for 'Folkekirkens de interesserede menighedsråd
Familiestøtte' i Frederikshavn Provsti
Sager:
Folkekirkens Familiestøtte - Frederikshavn Provsti.
(2018 - 36651)
Bilag:
Referat fra møde vedrørende Folkekirkens
Familiestøtte 2. oktober 2019, Møde med Lone
Gramkow 2 oktober 19

11 - Udkast til endeligt budget 2020 for PUK i
Frederikshavn Provsti
Endeligt budget for 2020 for PUK i Frederikshavn
Provsti til godkendelse.
Sager:
Budget - PUK - Frederikshavn Provsti - 2020 (2019 19777)

Endeligt budget for 2020 for PUK-kassen i
Frederikshavn Provsti fremlagt og godkendt til
aflevering, når målsætninger og særlige
indsatsområder er indarbejdet i budgettet.
Der er afsat yderligere kr. 25.000,- til fælles
annoncering i forbindelse med det kommende
menighedsrådsvalg, hvorved budgettet balancerer.

Bilag:
Endeligt budget 2020 for PUK

12 - Drøftelse af 1. gennemregning af GIAS-takster
for år 2020

Oversigt over genberegnede kirkegårdstakster for
2020 blev fremlagt og drøftet.

Drøftelse af oplæg til kirkegårdstakster for det
kommende år.

Et samlet takstblad for 2020 fremlægges på
provstiudvalgsmødet den 21. november til endelig
godkendelse.

Sager:
GIAS-takster - Frederikshavn Provsti - 2020 (2019 32429)

Bilag:
Aktdokument

13 - Provstiudvalgets behandling af
kvartalsrapporter indsendt fra menighedsrådene

Menighedsrådene afleverer de
underskrevne kvartalsrapporter i 'Dataarkivet'
(Vejledning udarbejdes)

Den nuværende fremgangsmåde formaliseres.
Sager:
AAL - Kvartalsrapporter MR - Frederikshavn Provsti 2. kvartal 2019 (2019 - 26699)
Bilag:
Aktdokument

Det er provstisekretærens opgave:
at sikre, at alle kvartalsrapporter er
modtaget.
at gennemgå de enkelte rapporter med
henblik på at få en status over
menighedsrådets økonomi.
at rette henvendelse til provstiudvalget
i fald, gennemgangen giver anledning
til bemærkninger.

14 - Provstens hjørne

15 - Evt.
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Arne Lundholm Ehrenreich

Arne Mandrup Holdensen

Benth Holst Andersen

Carsten Aarup

Finn Maabrow Aaen

Helge Morre Pedersen (Frederikshavn
Provstiudvalg)

Linda Lykke Steengaard

Viggo Ernst Thomsen
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