
Referat
Aalborg Østre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde - Skalborg - 7. oktober 2022 - d. 07-10-2022 kl. 09:00 til
12:00

Deltagere: Christian Bjørn Krüger, Claus Johannsen, Anne Marie Arre, Gunnar Høj, Anne Steenberg
Afbud: Oral-Franciz Valgaard Shaw, Birthe Lauritzen, Birgit Helga Nielsen

 

Mødepunkt Referat

1 - Provstens orientering

 

- Storvorde-Sejlflod: Der er netop afholdt
indstillingsmøde ifht. ny præst pr. 1. december 2022.
- Præster: Provsten har indkaldt til MUS samtaler
med præster. 
- Menighedsråd: Menighedsråd der ad tjenestevejen
har søgt om frigivelser af midler er blevet
imødekommet af Stiftet. Det gælder Sønder
Tranders, Gunderup og Rørdal.

2 - Godkendelse af referat & dagsorden

 

Sager:
Provstiudvalgsmøde - FKH - 9. september 2022 (2022
- 24975)

Bilag:
Referat for Provstiudvalgsmøde - FKH - 9. september
2022 - 1. udgave

- Referat blev godkendt uden bemærkninger.
Der tilføjes to ekstra punkter til dagsordenen fra
Rørdal MR og Kongerslev-Komdrup MR.

3 - Beslutning: Revision PUK 2021

- Revisionsprotokollat, revisionspåtegning og
tiltrædelsesprotokol for provstiudvalgskassen. 

Sager:
Revision - Regnskab 2021 - Aalborg Østre Provsti -
2022 (2022 - 28089)
Revision - Regnskab 2021 - Aalborg Østre Provsti -
2022 (2022 - 28089)
Revision - Regnskab 2021 - Aalborg Østre Provsti -
2022 (2022 - 28089)

Bilag:

- Revisionsprotokollatet og tiltrædelsesprotokollat
blev godkendt og underskrevet.



Revision tiltrædelsesprotokol 2021,
Revisionsprotokollat årsregnskab 2021,
Revisionspåtegnning 2021

4 - Beslutning: Revisionsbemærkninger for MR 2021

 

Sager:
Revision - Regnskab 2021 - Aalborg Østre Provsti -
2022 (2022 - 28089)

Bilag:
Aalborg Østre Provsti - brev opsummering revision
2021, Aalborg Østre Provsti - revisionsbemærkninger
2021

Provstiudvalget bemærker revisionens forbehold
vedrørende følgende kirkekasser:
 
- Gudumholm: Forhold vedr. manglende attestation
af bilag
- Gunderup: Forhold vedr. manglende periodisering.
- Mou: Forhold vedr. julegaver til kirkens ansatte.
- Nøvling: Forhold vedr. mangelfuld forklaringer til
årsregnskab.
- Romdrup-Klarup: Forhold vedr. tillægsbevilling fra
2020 der er videreført til 2021, samt forhold vedr.
skattepligtig gave og ikke-godkendt merforbrug på
anlæg.
- Storvorde: Forhold vedr. manglende
gældsforpligtigelse til delt personale.
- Nr. Kongerslev: Forhold vedr. kollektregnskab.
- Kongerslev-Komdrup: Forhold vedr. sammenlagte
kirkekasser.
- Skalborg: Forhold vedr. kassebeholdning og
Stiftsmidler øremærket til "Kirke med de nye"
 
Kirkekasser uden protokolbemærkninger:
- Sønder Tranders
- Sejlflod
- Gistrup
- Nørre Tranders
- Rørdal
 

5 - Beslutning: Sønder Tranders MR: Ansøgning om
udsmykning af indgangsdør Gug kirke

- Sønder Tranders MR ansøger om udsmykning af
indgangsdør til Gug kirke.

- Kunstner: Hein Heinsen
- Projektsum: kr. 900.000, finansieres af
fondsmidler.

Sager:
Aalborg Østre Provsti - Byggesag - Gug Kirke - Sønder
Tranders Sogns Menighedsråd - Kirkebygning -
Udsmykning indgangsdør Gug kirke (2022 - 26816)
Aalborg Østre Provsti - Byggesag - Gug Kirke - Sønder
Tranders Sogns Menighedsråd - Kirkebygning -
Udsmykning indgangsdør Gug kirke (2022 - 26816)

Bilag:
Opsummering af indberetning, Hein Hansens forslag

- Provstiudvalget medgiver sin anbefaling, idet det
bemærker at projektet finansieres med midler for
arv og eksterne fondsstøttemidler. 



til MR, Udtalelse fra Else Marie Bukdahl 03.06.2022,
Arbejdsgruppens fremsendelse til MR 11.06.2022,
Referat fra menighedsrådsmøde 15.06.2022,
Billedmateriale fra Hein, forslag med grøn bronze,
kontrakt med begge underskrifter 051022Scan -
Kopi, Hein Hs forstørrede forslag med grøn bronce

6 - Beslutning: Kongerslev-Komdrup MR: Ansøgning
om forbrug af frie midler til flygel i nyt sognehus

- Kongerslev-Komdrup MR ansøger om forbrug af frie
midler, kr. 85.000 til flygel i nyt sognehus. 
 
- Frie midler pr. 31.12.2021: kr. 365.361
- Forventet frie midler ultimo 2022: 665.361
- Forventet frie midler ultimo 2023: 465.361

 
- Mål for frie midler: ca. kr. 440.000

Sager:
Frie midler - Kongerslev-Komdrup MR - Ansøgning
om forbrug af frie midler til flygel i nyt sognehus -
Aalborg Østre Provsti - 2022 (2022 - 28057)

Bilag:
Fra Kongerslev-Komdrup MR vedr. ansøgning om
forbrug af frie midler til flygel i nyt sognehus

- Provstiudvalget kan, for nuværende, ikke
imødekomme ansøgningen. Provstiudvalget vil
genbehandle ansøgningen i relation til det samlede
anlægsprojekt for sognehuset.
- Kongerslev sognehus er godkendt med en ramme
på 14 mio. kr., hvoraf de 700.000 kr. er til inventar.
- Menighedsrådet bedes forud for PU mødet 12.
december fremlægge overslagsmæssig opgørelser
over anlægsprojektets økonomi. 
 
- Provstiudvalget bemærker at nedbringelse af frie
midler vil bringe
menighedsrådets reservelikviditet under 1/12 af
driftsbudgettet.

7 - Beslutning: Kongerslev-Komdrup MR: Ansøgning
om finansiering af solcelleudvidelse til præstegård

- Kongerslev Komdrup MR ansøger om kr. 86.000
eks. moms til udvidelse af planlagt solcelleanlæg (til
sognehus), således solcelleanlægget også omfatter
præstebolig.
 
- Menighedsrådet har indlån i Stift for kr. 90.078 og
salgssummer i Stift for kr. 3.002 - disse midler kan
frigives til projektet.

Sager:
Frie midler / Indlån - Kongerslev-Komdrup MR -
Ansøgning om midler til solceller præstegård -
Aalborg Østre Provsti - 2022 (2022 - 30197)

Bilag:
104-22 Præstegården Solceller

- Provstiudvalget tilslutter sig forslaget som en
bæredygtig udvidelse af kapaciteten for grøn energi.
- Finansiering:

- 93.000 kr. fra indlånsmidler i Stiftet.
Provstiudvalget beder menighedsrådet søge
Stiftet om frigivelse ad tjenestevejen.
- 15.000 kr. fra kirkekassens driftsbudget
2022.

8 - Beslutning: Rørdal MR: Ansøgning om forbrug af
frie midler kr. 30.000 til GIAS

- Provstiudvalget imødekommer ansøgningen.
Menighedsrådet kan forhøje driftsrammen 2023



- Til implementering af GIAS søges om frigivelse af
frie midler kr. 30.000. GIAS-opgaven har tidligere
været varetaget af Stiftet og Nørre Tranders. 

Sager:
Frie midler - Rørdal MR - Udgifter til GIAS
implentering til budget 2023 - Aalborg Østre Provsti -
2022 (2022 - 30118)

Bilag:
SV Rørdal - budget 2023

med 30.000 kr., som finansieres ved træk på frie
midler. 

9 - Beslutning: Romdrup-Klarup MR: Tillægsønsker
vedr. budget 2023

- Romdrup-Klarup MR forespørger på oversete
tillægsønsker til budget 2023: 

- Hynder Romdrup kirke, kr. 50.000
- Låger præstebolig, kr. 25.000
- Dør til præstebolig, kr. 45.000
- Projektbeskrivelse modernisering
præstebolig, kr. 50.000
- Hvidevarer præstebolig, 20.000
 

Tillægsønskerne er overset blandt budgetønskerne
for 2023, og fejlen blev ikke fanget ved dialogmøde
med MR.
 
Menighedsrådet har indlån i Stift for kr. 85.095.

 

Sager:
Budget 2023 - Romdrup-Klarup - Vedr. oversete
budgetønsker - Aalborg Østre Provsti - 2022 (2022 -
28069)
Budget 2023 - Romdrup-Klarup - Vedr. oversete
budgetønsker - Aalborg Østre Provsti - 2022 (2022 -
28069)
Budget 2023 - Romdrup-Klarup - Vedr. oversete
budgetønsker - Aalborg Østre Provsti - 2022 (2022 -
28069)

Bilag:
Romdrup-Klarup budgetbidrag fejl - er overset i
behandlingen, Vedr. endelig budgetudmelding 2023
RK, SV Vedr. endelig budgetudmelding 2023 RK

Provstiudvalget imødekommer følgende:
- Hynder Romdrup kirke, kr. 50.000 - tillægges
ligning.
- Låger præstebolig, kr. 25.000 - tillægges ligning.
- Dør præstebolig, kr. 45.000 - bevilges af 5% midler.
 
Følgende kunne desværre ikke bevilges:
- Projektbeskrivelse modernisering præstebolig, kr.
50.000 - henvises til senere budgetår.
- Hvidevarer præstebolig, kr. 20.000 - henvises til
budget 2024.
 
 

10 - Beslutning: Romdrup-Klarup MR ansøger om
godkendelse af nye kirkegårdsvedtægter 2022

- Provstiudvalget er sindet at imødekomme
ansøgningen, men beder menighedsrådet sikre at
dato og gyldighedsperiode fremgår af takstblad på



 

Sager:
Kirkegårdsvedtægter - Romdrup-Klarup -
Kirkegårdsvedtægter til godkendelse - Aalborg Østre
Provst - 2022 (2022 - 28110)

Bilag:
Kirkegårdsvedtægter Romdrup, Kirkegårdsvedtægter
Klarup

menighedsrådets hjemmeside. Menighedsrådet
bedes ændre fredningstiden for egetræs- og
zinkkister til 40-50 år (fredningstid for egetræs- og
zinkkister er normalt dobbelt tid).
- Provstiudvalget imødeser revideret
kirkegårdsvedtægt til godkendelse.

11 - Beslutning: Storvorde MR ansøger om
godkendelse af kirkegårdsvedtægter 2022

 

Sager:
Kirkegårdsvedtægter - Storvorde MR - Ansøgning om
godkendelse af kirkegårdsvedtægter 2022 - Aalborg
ØStre Provsti - 2022 (2022 - 28122)

Bilag:
Kirkegårdsvedtægter Storvorde 2022, underskrevet
af MRF

- Provstiudvalget er sindet at imødekomme
ansøgningen, men beder menighedsrådet bearbejde
§3. Provstiudvalget beder menighedsrådet sikre at
takstblad er tilgængelig på menighedsrådets
hjemmeside. Menighedsrådet bør, vedr. §23 stk. 1,
overveje at undlade informationer om kirkegårdens
åbningstid, og i stedet informere om gravers
træffetid.
- Provstiudvalget imødeser revideret
kirkegårdsvedtægt til godkendelse.

12 - Beslutning: Sejlflod MR ansøger om
godkendelse af nye kirkegårdsvedtægter 2022

 

Sager:
Kirkegårdsvedtægter - Sejlflod MR - Ansøgning om
godkendelse af Kirkegårdsvedtægter - Aalborg Østre
Provsti - 2022 (2022 - 28123)

Bilag:
Kirkegårdsvedtægter 1-9-2022

- Provstiudvalget er sindet at imødekomme
ansøgningen, men beder menighedsrådet bearbejde
§3. Provstiudvalget beder menighedsrådet sikre at
takstblad er tilgængelig på menighedsrådets
hjemmeside. Menighedsrådet bør, vedr. §23 stk. 1,
overveje at undlade informationer om kirkegårdens
åbningstid, og i stedet informere om gravers
træffetid.
- Provstiudvalget imødeser revideret
kirkegårdsvedtægt til godkendelse.

13 - Beslutning: Romdrup-Klarup MR: Ansøgning om
skovkirkegård i Romdrup

-  Videreført punkt fra møde 9. september 2022.

Sager:
Kirkegård - Romdrup-Klarup MR - Skovkirkegård -
2022 (2022 - 19551)

Bilag:
Skovkirkegård i Romdrup, Skovkirkegård i Romdrup,
Romdrup-Mulighed for skovkirkegård-MBA.01.2022

- Provstiudvalget tager orientering til efterretning, og
imødeser menighedsrådets videre bearbejdning af
forslaget. 



14 - Beslutning: Kvartalsrapporter MR, Q2 2022

- Kvartalsrapport fra 2 menighedsråd.
 
- Skalborg MR vedhæfter forklaring til
kvartalsrapport. 

Sager:
Kvartalsrapporter 2022 - MR - Aalborg Østre Provsti -
2022 (2022 - 15007)
Kvartalsrapporter 2022 - MR - Aalborg Østre Provsti -
2022 (2022 - 15007)
Kvartalsrapporter 2022 - MR - Aalborg Østre Provsti -
2022 (2022 - 15007)

Bilag:
Menighedsrådets kommentarer til
kvartalsopfølgning 30-06-2022 - Heidi,
Kvartalsrapport 01-01-2022 til 30-06-2022,
Kvartalsrapport3006 2022, Kvartalsrapport 2.kvt.
2022

Provstiudvalget gennemgik og godkendte
fremsendte kvartalsrapporter.
 
- Skalborg: Provstiudvalget tager orientering til
efterretning, og bemærker at Skalborg menighedsråd
styrer mod et mindre overskud i
regnskab. Menighedsrådet opfordres til fortsat nøje
økonomistyring.

15 - Orientering: Udvalg kostprisberegninger
kirkegårde: Referat fra møde 16.09.2022

 

Sager:
Projekt - Kostprisberegning / Kirkegårdstakster 2022
- Aalborg Østre Provsti - 2022 (2021 - 33756)

Bilag:
Referat fra møde i takstudvalget 16.09.2022

- Beregningsgrundlag for timepris fastlægges  til 335
kr. plus moms.
- Provstiudvalget tager skridt til at samle gravere og
evt. kirkeværger for en opfølgning af arbejdet med
kostprisberegning.
 

16 - Orientering: Folkekirkens
Digitaliseringskonference 2022

 

Sager:
Kommunikation - Generelle pressemeddelser,
invitationer m.v. - Aalborg Østre Provsti - 2022 (2022
- 3042)

Bilag:
Tilmeld dig til Folkekirkens Digitaliseringskonference
2022

- Taget til efterretning. 



17 - Orientering: Nørre Kongerslev MR: Vedr.
kalkning / DNA Nørre Kongerslev Kirke

 

Sager:
Byggesag - Nørre Kongerslev MR - Vedr. kalkning
kirke, Faktura og DNA Nørre Kongerslev Kirke -
Aalborg Østre Provsti - 2022 (2022 - 28126)

Bilag:
VS Faktura og DNA Nørre Kongerslev Kirke, Nørre
Kongerslev Kirke DNA

- Taget til efterretning. 

18 - Orientering: Online temamøder om
energiforbrug + andre tiltag fra Folkekirkens Grønne
Omstilling

 

Sager:
Kommunikation - Generelle pressemeddelser,
invitationer m.v. - Aalborg Østre Provsti - 2022 (2022
- 3042)

Bilag:
Online temamøder om energiforbrug + andre tiltag
fra Folkekirkens Grønne Omstilling

- Taget til efterretning. 

19 - Orientering: Ny bogføringslov

- Krav om elektroniske bilag for kirkekasser og
provstiudvalgskasser. Kravet bliver tidligst gældende
fra 2024.

Sager:
Regnskab - Orientering vedr. den nye bogføringslov
2022 - Aalborg Østre Provsti - 2022 (2022 - 28724)

Bilag:
OPDATERET – Den nye bogføringslov får b..

- Taget til efterretning. 

20 - Orientering: Kirkeministeriets opfordring vedr.
energibesparelser

 

Sager:
Vejledning - Energibesparelser 2022 - AAlborg Østre
Provsti -2022 (2022 - 29983)

- Taget til efterretning. 



Bilag:
Opfordring til menighedsråd, provstiudvalg m.fl

21 - Orientering: Fælles indkøb af elektricitet -
opdatering september 2022

 

Sager:
Projekt - Fælles indkøb af elektricitet - Bent Flyvholm
- Aalborg Østre Provsti - 2022 (2022 - 2946)
Projekt - Fælles indkøb af elektricitet - Bent Flyvholm
- Aalborg Østre Provsti - 2022 (2022 - 2946)

Bilag:
SV Dagens hilsen og seneste om EL., VS Aalborg
Østre Provsti CRM0032131,
Fakturalinierapport_2022 Aalborg Østre Provsti
forbrug og afregning uden afgifter, Underskrevne
aftaler for perioden 01.10.2022 - 30.09.2023 Aalborg
Østre Provsti

- Ny aftale for provstiet med fast elpris fra 1. oktober
2022 til 30. september 2023, 3.39 kr. + afgifter.
- Gunnar Høj fremlagde prognose for udvikling at
kWh pris frem til 30/&9 23. Provstiudvalget
planlægger på mødet d. 18/11 at analysere
energikrisens indvirkning på kirkekassernes økonomi
i år med afsæt i kvartalsrapporter 30/9.

22 - Orientering: Kongerslev-Komdrup: Vedr.
fredningslinjer præstegårdsvej 1 -
fredninggsnævnets afgørlse af 26. september 2022

- Fredningsnævnet meddeler dispensation til
dyrkning af lave et-årige planter og afgrøder.
Dispensationen gælder det område, der er ansøgt
om dyrkningstilladelse til, og som er omfattet af
fredningen. Der er ikke herved taget stilling til, om
fortsat dyrkning kræver tilladelse fra andre
myndigheder. Nævnsformanden oplyste, at sagen vil
blive fremsendt il Miljøstyrelsen med henblik på
eventuel registreringsmæssige ændringer på
arealerne på grundlag af kommunens oplysninger,
men sådanne ændringer er uden indflydelse på
nævnets trufne afgørelse.  

Sager:
Aalborg Østre Provsti - Byggesag - Sdr. Kongerslev
kirke - Kongerslev-Komdrup Sognes Menighedsråd -
Øvrige bygninger, arealer og omgivelser - Vedr. Ny
Sognegård (2021 - 24566)

Bilag:
FN-NJS-6-2022, fredningsnævnets afgørelse af 26.
september 2022

- Taget til efterretning. 



23 - Orientering: Friluftsgudstjeneste 2023

- Christian Bjørn Krüger orienterer:
- Nedsat nyt udvalg. Udvalget udsender brev
til menighedsråd og præster.
- Friluftsgudstjeneste afvikles ikke i 2023.

- Taget til efterretning - provstiudvalget håb om at
friluftsgudstjenesten genoptages. 

24 - Evt.

 

-  Gunnar Høj, Anne Marie Arre og Birthe Lauritzen
deltog i provstiudvalgskonferencen lørdag 1. oktober
2022. På udvalgskonferencen var der indlæg om
både grøn energi, psykisk arbejdsmiljø og nyt
lovforslag.
 
- Gunnar Høj orienterede om nyt lovforslag.
Lovforslaget indeholder bl.a.
at menighedsråd får mulighed for at delegere
opgaver til provstiudvalget vedr. flere forhold, og at
provstiudvalget kan ansætte personale udover
provstisekretæren. Endvidere vil der kunne laves
samarbejde mellem menighedsråd, så de bliver
juridiske enheder. Endelig vil provstiudvalget få
mulighed for at oprette puljer til drift og anlæg
under provstiudvalget.
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Christian Bjørn Krüger (Aalborg Østre
Provsti)

Claus Johannsen (Aalborg Østre
Provstiudvalg)

Anne Marie Arre Gunnar Høj

Anne Steenberg (Aalborg Østre
Provstiudvalg)
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