Referat af budgetsamråd 25. august 2020 på Folkehjem.
Til stede: provstiudvalget og repræsentanter fra alle menighedsråd, undtagen Burkal.


Budgetgennemgang v. Kirsten
Alle menighedsråd modtager 5,7 % af driftsligningen til indbetaling af skyldige
feriepenge i 2021.
Når menighedsrådet indvilger i at modtage tilskuddet, indvilger man samtidig i, at de
skyldige feriepenge SKAL indbetales i 2021.
Alle menighedsråd ønsker, at modtage tilskuddet (ingen har sagt nej).



Mere præst for pengene v. Kirsten
Alle tilstedeværende menighedsrådsformænd stemte ja til ”Mere præst for pengene”.
Der afsættes i 2021 i alt kr.1.000.000 til lokal finansierede præster fordelt på følgende
kirkekasser: Genner, Ravsted, Varnæs og Aabenraa.
Såfremt kirkekasserne ikke får brugt hele beløbet, fratrækkes det i ligningen for 2022.
Vil gerne være med i udvalg om mere præst for pengene:
Kaj Christensen, Bov
Tina Ommen, Ravsted
Jan Nielsen, Genner
Inga Hedegaard, Aabenraa



Om valg til stiftsråd og rådets arbejde v. Ove Steiner Rasmussen
I 2021 skal der vælges en repræsentant fra Aabenraa provsti til stiftsrådet.
Ove Steiner Rasmussen redegjorde for stiftsrådets arbejde.
Der kan læses mere om stiftsrådet her: https://www.haderslevstift.dk/omstiftet/stiftsraadet



Kirkehøjskolen for Aabenraa provsti: Drøftelse
Kirkehøjskolen kan ikke fortsætte i sin nuværende form, idet loven siger, at der
foreligge en samarbejdsvedtægt. Provstiudvalget mener endvidere, at ejerskabet til
Kirkehøjskolen skal sikres ved økonomisk forpligtende samarbejdsaftale mellem
menighedsråd. Der skal derfor udarbejdes en ny vedtægt. Der var enighed om en
overgangsordning.
Fra efteråret 2021 til udgangen af 2022 forankres kirkehøjskolen i et
vedtægtssamarbejde med budgetmæssig dækning i PUK kassen kr. 35.000 årligt i 2 år.
Fra 2023 overgår Kirkehøjskolen til interesserede sogne og finansieres efter en
fordelingsnøgle.
Den "Gamle" Kirkehøjskole: foråret 2020 blev aflyst. Aftalte arrangementer holdes i
stedet i foråret 2021.



Provstiet rundt: Hvad forestiller menighedsrådet sig, at der vil komme af store
investeringer i sognet de kommende 5 - 10 år.

Notat vedr. forventede større arbejder på vej. Budgetsamråd 25.08.20
Sogn
Bjolderup
- Uge
Nyt sognehus i Bjolderup. Tænker energi ved begge kirker
Kirketårn: fuger løsner sig. Generelt er der pladsmangel vedr. konfirmander og
Bov
arrangementer
Burkal

Ingen tilstede

Bylderup

Ikke noget på vej

Egvad

Arbejder med istandsættelse af orgel og udarbejdelse af kirkegårdsplan

Ensted

Nye låger kirkegård. Garage ved præstegård. Depotplads. Kapel
Ønsker istandsættelse af præstegården udvendigt. Udvidelse af sognehus er på
vej. Adgangsvej til kirken + lys. Asfalt udenfor hovedindgang er nedslidt
Tårn på kirken skal laves inden for 5-10 år. Klager over adgangsvej til kirken.
Kirkedør udskiftes. Arbejder med elektronisk lås på kirkedøren

Felsted
Genner
Hellevad

Mangler ikke noget
Præstegårdens kælder ordnes. Revner i kapel. Udvidelse af sognegård.
Hjordkær Børnehjørne i kirken
Præstegården: Nyt badeværelse og nye vinduer. I gang med kirkegårdsplan.
Maskinpark opdateres. Graverfaciliteter forbedres. Offentlig toilet nærmere
Holbøl
kirken. Materialeplads
Kliplev

Nyt tag på kirken undervejs

Løjt

Varmeanlæg i kirken. Tænker i grøn kirke

Ravsted

Tag på sydsiden af kirken. Diger

Rise

Gulv og inventar i kirken. Der trænger vand ind i tårnet. Robotplæneklippere

Tinglev

Tag på kirken - der trænger vand ind.

Varnæs

Varmesystem i kirken
Gl. fredet præstegård: væg ordnes + nye vinduer + stråtag. Tag på Kapel.
Ø.Løgum Kirketag. Varmesystem. Dige mod syd
Høje Kolstrup: 3. fase i udvidelse. Tag på sidebygning sct. Nicolai.
Aabenraa Mandskabsbygning på kirkegård
Eventuelt:
Stor ros til skole-kirke koordinatoren: Materialet er super godt og der er et væld af
tilmeldinger til de forskellige projekter.

