
Referat
Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde den 16. januar 2019 - d. 16-01-2019 kl. 16:00 til 20:00

Deltagere: Frederikshavn Provstiudvalg

 

Mødepunkt Referat

1 - Synsrapport 2018 for Understed kirke og kirkegå
rd

Synsrapport 2018 for Understed kirke og kirkegård ti
gennemgang og påtegning.

Sager:
Synsrapport - Understed kirke og kirkegård (Frederik
shavn provsti) - 2018 (2018 - 38152)

Bilag:
12.11.2018 - Understed kirke, kirkegård og sognehus
- PS

Synsrapporten for Understed kirke og kirkegård er ge
nnemgået og returneres med påtegningen -SET- 

2 - Synsrapport 2018 for Karup kirke og kirkegård

Synsrapport 2018 for Karup kirke og kirkegård til gen
nemgang og påtegning. 

Sager:
Synsrapport - Karup kirke og kirkegård (Frederikshav
n Provsti) - 2018 (2018 - 38149)

Bilag:
12.11.2018 - Karup kirke og kirkegård - PS

Synsrapporten for Karup kirke og kirkegård er genne
mgået og returneres med påtegningen -SET-
Provstiudvalget har noteret sig at menighedsrådet på
tænker at udskifte klokkestablen.

3 - Synsrapport 2018 for Jerup kirke og kirkegård

Synsrapport 2018 for Jerup kirke og kirkegård til gen
nemgang og påtegning.

Sager:
Synsrapport - Jerup kirke og kirkegård (Frederikshavn
Provsti) - 2018 (2018 - 38389)

Bilag:

Synsrapporten for Jerup kirke og kirkegård gennemg
ået og returneres med påtegningen -SET-
Provstiudvalget har noteret sig, at menighedsrådet 
mener, at taget på kirken ser ud til at skulle skiftes in
den for 10 år. 
Kunne det tænkes, at taget kan levetidsforlænges?



Synsforretning, kirke og kirkegård 2018

4 - Synsrapport 2018 for Råbjerg Kirke (frederikshav
n Provsti)

Synsrapport 2018 for Råbjerg kirke og kirkegård til ge
nnemgang og påtegning. 

Sager:
Synsrapport - Råbjerg Kirke (frederikshavn Provsti) - 
2018 (2018 - 42672)

Bilag:
Synsprotokol Råbjerg Kirke og kirkegård (1)

Synsrapporten for Råbjerg kirke og kirkegård er genn
emgået og returneres med påtegningen -SET-
 
 

5 - Synsrapport 2018 for tjenesteboligen Gårdbovej 
26, 9981 Ålbæk

Synsrapport 20108 for tjenesteboligen Gårdbovej 26,
9981 Ålbæk til gennemgang og påtegning. 

Sager:
Synsrapport - Tjenesteboligen Gårdbovej 26, 9981 Ål
bæk (Frederikshavn Provsti) - 2018 (2018 - 42700)

Bilag:
Synsprotokol Ålbæk Præstegård sep. 2018

Synsrapporten for tjenesteboligen Gårdbovej 26, 998
1 Ålbæk er gennemgået og returneres med påtegnin
gen -SET- 

6 - Synsprotokol 2018 for Ålbæk Kirke

Synsrapport 2018 for Ålbæk kirke og kirkegård til gen
nemgang og påtegning. 

Sager:
Synsrapport - Ålbæk Kirke (Frederikshavn Provsti) - 2
018 (2018 - 42715)

Bilag:
Synsprotokol for Ålbæk Kirke og kirkegård. (1)

Synsrapporten for Ålbæk kirke og kirkegård er genne
mgået og returneres med påtegningen -SET- 

7 - E-post fra Albæk-Lyngså MR med svar til provstiu
dvalget på spørgsmålet om muligheden for at opdel
e projektet i etaper

Albæk-Lyngså menighedsråd har svaret på provstiud
valgets spørgsmål om muligheden for at dele projekt
et til indvendig renovering af Albæk kirke op i 2 eller 
flere delprojekter med henblik på at fremskynde del
e af projektet.

Provstiudvalget har noteret sig menighedsrådets øns
ke om at opdele projektet i 2 etaper.
 
Provstiudvalget anmoder menighedsrådet om at ove
rveje en opdeling af projektet i 3 etaper, hvor 1. etap
e består af arbejdet med forskudsankrene i tårnet. D
et er et arbejde, der vil kunne sættes i gang straks. A
nslået pris kr. 558.000, som finansieres via provstiets
anlægspulje.



 
Menighedsrådets svar fremgår af bilag. 

Sager:
AAL - Byggesag - Albæk-Lyngså MR (Frederikshavn Pr
ovsti) - Renovering af Albæk kirke (2018 - 16617)

Bilag:
Til Frederikshavn Provsti

Herefter vil 2. etape bestående af den indvendige re
novering af kirken kunne sættes i gang. Finansieringe
n af denne del vil indgå i budgetdrøftelserne for 202
0.
3. etape bestående af en udvidelse af kirkens orgel t
ages op til drøftelse, når provstiets økonomi tillader 
det.
 
 

8 - E-post fra Hulsig MR med ansøgning om at udvid
e det nyinstallerede varmeanlæg med et befugtning
sanlæg

Hulsig menighedsråd har via en anlægsbevilling fået i
nstalleret nyt varmeanlæg i kirken. Det har medført,
at luftfugtigheden i kirken er faldet til under det anb
efalede niveau.
Menighedsrådet søger derfor om lov til at anvende o
verskydende midler til et befugtningsanlæg. 

Sager:
Anlægsmidler - Hulsig MR - Udvidelse af nyt varmean
læg med et befugtningsanlæg (2019 - 1022)

Bilag:
ændring af anlægsprojekt Hulsig

Provstiudvalget godkender, at der anvendes oversky
dende anlægsmidler til indkøb af et befugtningsanlæ
g til kirken. 

9 - E-post fra Sæby MR med ansøgning om tildeling 
af midler fra 5 % puljen til dækning af ekstraudgifter
i forbindelse med langtidssygemeldning

Sæby menighedsråd ansøger om ekstrabevilling via 5
%-midlerne til dækning af ekstraudgifter i forbindels
e med en langtidssygemelding.

Sager:
5%-midler - Sæby MR - Langtidssygemeldning (Fortro
ligt) (2019 - 1031)

Bilag:
Ansøgning til Frederikshavn Provsti om 5 % midler, O
pgørelse over merforbrug af timer

Ansøgningen fra Sæby menighedsråd om tildeling af 
midler fra 5%-puljen kan ikke imødekommes.
Menighedsrådet ikke haft en reel merudgift i forbind
else med den omtalte langtidssygemelding.
 

10 - Kirkegårdstakster

Med baggrund i den verserende debat om gratis gra
vkastning og erhvervelse af gravsted for medlemmer
af Folkekirken er der udarbejdet en opgørelse over p
rovstiets samlede indtægter (Regnskab 2017) for hen

Drøftet.
Den nuværende praksis fastholdes.
Til efteråret, hvor kirkegårdstaksterne for Frederiksh
avn Provsti i henhold til reglerne skal genberegnes, t
ages emnet op til fornyet drøftelse.



holdsvis gravkastning og erhvervelse af gravsted.
 
Fremlægges for provstiudvalget til drøftelse.

Sager:
Kirkegårde - Frederikshavn Provsti - Takster for gravk
astning og erhvervelse af gravsted (2019 - 1064)

Bilag:
Regnskab 2017 - Gravkastning og erhvervelse gravste
d

11 - Budget 2020 for Frederikshavn Provsti

Som opstart til den videre drøftelse af budget 2020 f
or Frederikshavn provsti fremlægges en opdateret o
versigt over kirkegårdenes egenfinansiering og en ov
ersigt over aktiviteter i forhold til lønkroner, indbygg
ertal og medlemmer.
 
Oversigterne skal ses som interne notater.

Sager:
Budget - Frederikshavn Provsti - 2020 (2019 - 1076)
Budget - Frederikshavn Provsti - 2020 (2019 - 1076)

Bilag:
Kirkegårdsdrift 2011 - 2017 zonevis, Aktiviteter og lø
nkroner

De pågældende oversigter blev fremlagt og debatter
et.
Indgår som baggrundsmateriale i det videre arbejde 
med budgetterne for det kommende år.

12 - E-post fra Abildgård MR med ansøgning om støt
te til markedsføring af KUL

På vegne af KUL i Abildgård kirke søges om støtte til 
at lave en reklamefilm om KUL-uddannelsen. Reklam
efilmen skal bruges i forbindelse med markedsføring 
af KUL i Frederikshavn Provsti og Aalborg Stift.
Udgiften til videoen vil være kr. 23.000.
 
Der søges om kr. 13.000 til dækning af udgifter til ko
mmunikationskonsulent, fotograf og producent.

Sager:
5%-midler - Abildgård MR - Støtte til markedsføring a
f KUL (2019 - 1506)

Bilag:
ansøgning KUL Abildgård Provstiet December 2018

Det ansøgte beløb på kr. 13.000  til delvis dækning a
udgiften til en reklamefilm for KUL bevilges via 5%-m
idlerne.
 

13 - Provstens hjørne  



 

14 - Evt.
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