Referat
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 24. november 2021 - d. 24-11-2021 kl. 15:30 til 17:00
Deltagere: Viggo Ernst Thomsen, Linda Lykke Steengaard, Finn Maabrow Aaen, Carsten Aarup, Arne
Lundholm Ehrenreich, Peter Thøgersen, Kurt Erling Hansen, Claus Bilde
Peter Thøgersen forlod mødet kl. 16.00 efter dagsordenens punkt 5.

Mødepunkt

Referat

1 - Fra provst Viggo Ernst Thomsen med forslag til Provstiudvalget besluttede at tildele den valgte
fastsættelse af honorar for provstiudvalgsformand formand for provstiudvalget et fast honorar.
Honoraret fastsættes til kr. 21.000,- om året.
Forslag om honorar til den nyvalgte formand for
Derudover ydes kørselsgodtgørelse til lav takst.
provstiudvalget.
Sager:
Personale - Frederikshavn Provsti - Formand for
provstiudvalget - Linda Steengaard (2021 - 31281)
Bilag:
VS honorar - formand

2 - Honorar til menighedsrådets formand, valgt
kasserer, kontaktperson og kirkeværge

Der nedsættes et udvalg bestående af Arne
Ehrenreich og Carsten Aarup til - sammen med HSI at kikke på de vejledende honorarsatser for
Det er nu mere end 8 år siden der sidst har været
menighedsrådets formand, kasserer, kontaktperson
kikket på størrelsen at de udmeldte honorarsatser til og kirkeværge.
menighedsrådets formand, valgt kasserer,
Udvalget kommer med et oplæg til
kontaktperson og kirkeværge.
provstiudvalgsmødet den 15. februar 2022
Det foreslås, at der oprettes en lille gruppe, der
kommer med et oplæg til nye og opdaterede
honorarsatser.

3 - Fra Abildgård MR med anmodning om dækning Abildgård menighedsråd bevilges i alt kr. 130.000 via
af udgifter i forbindelse med klargøring af
anlægspuljen til delvis dækning af udgifter i
tjenesteboligen Pilekrogen 1, 9900 Frederikshavn til forbindelse med klargøring af tjenesteboligen.
indflytning december 2020
Abildgård menighedsråd anmoder om dækning af
udgifter i forbindelse med klargøring af
tjenesteboligen Pilekrogen 1, 9900 Frederikshavn til
indflytning i december 2020.
Der ansøges - via anlægspuljen - om i alt
kr. 230.565,43

Sager:
Anlægspuljen - Abildgård MR - Klargøring af
tjenesteboligen Pilekrogen 1, 9900 Frederikshavn
(2021 - 31584)
Bilag:
Ansøgning om dækning af udgifter vedr. Pilekrogen
1, Opgørelse Pilekrogen 1 pr 30.09.2021, Opgørelse
Pilekrogen 1 pr 31.12.2020, 2020.12.31 Bilag bygning
Pilekrogen, 2021.09.30 Bilag bygning Pilekrogen,
2021.09.30 Bilag inventar Pilekrogen, 2021.10.25
Pilekrogen udgift

4 - Fra Sæby MR med anmodning om udbetaling af
bevilgede anlægspuljemidler til færdigt projekt på
herretoilet i Mariehuset i alt kr. 56.240

Det resterende beløb i alt kr. 61.760,- overføres til
projekt til renovering af køkken i tjenesteboligen
Åkandevej 3, 9300 Sæby

Det ansøgte beløb til udbetaling kr. 56.240 udbetales
via anlægspuljen.
Det resterende beløb op til det bevilgede beløb
på kr. 118.000 søges overført til andet projekt.
Det drejer sig om i alt kr. 61.760 der søges overført til
projekt til renovering af køkken i tjenesteboligen
Åkandevej 3, 9300 Sæby.
Sager:
Anlægspuljen - Sæby MR - Herretoilet i Mariehuset
(2021 - 31618)
Bilag:
prokekt, Herre toilet i Mariehuset

5 - Fra Sæby MR med ansøgning om overførsel af
driftsmidler til dækning af underskud på projekt til
renovering af køkken i tjenesteboligen Åkandevej 3,
9300 Sæby i alt kr. 75.000 - 80.000

Overskud på projekt til renovering af herretoilettet i
Mariehuset i alt kr. 61.750,- overføres til projektet til
renovering af køkken i tjenesteboligen Åkandevej 3,
9300 Sæby - Jvf. punkt 4 på denne dagsorden.

Projekt til renovering af køkken i tjenesteboligen
Det resterende beløb finansieres via en overførsel af
Åkandevej 3, 9300 Sæby forventes at
driftsmidler til projektet.
overstige anlægsbevillingen med kr. 75.000 - 80.000.
Dette søges finansieret ved en overførsel af
overskud på projekt til renovering af herretoilettet i
Mariehuset kr. 61.750, samt overførsel af
driftsmidler til dækning af det resterende
underskud.
Sager:
Anlægspuljen - Sæby MR - Renovering af køkken i
tjenesteboligen Åkandevej 3, 9300 Sæby (2021 -

31623)
Bilag:
Ansøgning fra Sæby Sogn

6 - Synsrapport (UFS) 2021 for tjenesteboligen
Skagavej 101, 9990 Skagen

Taget til efterretning.

Synsrapport 2021 - udflytningssyn - på
tjenesteboligen Skagavej 101, 9990 Skagen til
provstiudvalgets orientering.
Sager:
Synsrapport - Tjenesteboligen Skagavej 101, 9990
Skagen (Frederikshavn Provsti) - 2021 (2021 - 24545)
Bilag:
20211029 - Skagavej 101 - UFS

7 - Fra Torslev MR med synsrapport 2021 for Torslev Synsrapport 2021 for Torslev kirke og kirkegård
kirke og kirkegård
gennemgået og returneres med påtegningen -SETSynsrapport 2021 for Torslev kirke og kirkegård til
provstiudvalgets gennemgang og påtegning.
Sager:
synsrapport - Torslev kirke og kirkegård
(Frederikshavn Provsti) - 2021 (2021 - 31111)
Bilag:
20210525 Syn af Torslev Kirke og kirkegård

8 - Fra Østervrå MR med synsrapport 2021 for
Østervrå kirke og kirkegård

Synsrapport 2021 for Østervrå kirke og
kirkegård gennemgået og returneres med
påtegningen -SET-

Synsrapport 2021 for Østervrå kirke og kirkegård til
provstiudvalgets gennemgang og påtegning.
Sager:
Synsrapport - Østervrå kirke og kirkegård - 2021
(2021 - 31273)
Bilag:
SKM_C55821102912011

9 - Fra Skæve-Hørby MR med resultat af licitation
på ombygningen af Badskær kirke til eventkirke

Den foreslåede finansieringsplan godkendes.
Regnestykket ser nu således ud:

Foreslået finansieringsplan til godkendelse.

Totaludgift inkl. moms efter afholdt licitation kr.
4.590.416

Sager:
AAL - Byggesag - Badskær kirke (Frederikshavn
Provsti) - Ombygning af Badskær kirke til eventkirke Finansiering:
(2019 - 5322)
Båndlagt nyt tag fra Hørby Kirke kr. 650.000
Bilag:
Overskud fra klokkestabel
kr. 596.000
ACFrOgAPz5B3SfDaPcCgK2LxCkkg6Htv9pEHcYws_2xj Overskud fra tag Hørby kirke
kr. 366.000
aAOejcPuO_8UyQ6jf5sRfFfXUyIvi8TcEe4tdc_HUX9pA Frie midler
kr. 1.910.000
_pWOGSgeneaqWShlWnos6IqOWR_rngI0y5DCxw=, (Hævet med kr. 60.000 i forhold til tidligere.)
ACFrOgCH0errDMOSvFtG_V7YVcZwQwmhmasjBIzR Andet indlån med rente Hørby
kr.
68.000
Wi2dvOS6TrUGkAhiEdDhk7nDojBI alt - egen finansiering
kr. 3.590.000
UMT2o2vNyxuQIsvhEdY4RmnPPMvNzZgoxgWsYC9xPuHgbFZW-CkAA9vEkU=
Provstiudvalget anbefaler - i samråd med
menighedsrådet - at den resterende del finansieres
via et stiftslån på op til kr. 1.000.000 over 10 år.
Afdrag på kr. 100.000 om året er det menighedsrådet
er i stand til at klare ud af den ordinære ligning.
Renter og afdrag finansieres af menighedsrådet
inden for udmeldte rammer.
10 - Provstens hjørne

11 - Evt.

12 - Fra Råbjerg MR med ansøgning om en
ekstrabevilling via anlægspuljen til dækning af
udgifter til en screening af præsteboligen inden
nedrivning - i alt kr. 25.000,-

Der ydes en ekstrabevilling på op til kr. 25.000,- via
anlægspuljen til dækning af udgifter til en screening
af tjenesteboligen med henblik på at finde ud af,
hvad en nedrivning vil koste.

For at kunne træffe en beslutning om
tjenesteboligens fremtid ønsker Råbjerg
menighedsråd at foretage en screening af huset med
henblik på at finde ud af, hvad en nedrivning vil
koste.
En sådan screening vil kost op mod kr. 25.000,Sager:
Anlægspuljen - Råbjerg MR - Screening af
præsteboligen inden nedrivning (2021 - 31937)
Bilag:
Ansøgning fra Raabjerg Sogn
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