Referat
Aabenraa Provsti – Møder

01.10.18 Provstiudvalgsmøde - d. 01-10-2018 kl. 16:30 til 19:00
Deltagere: Kirsten Kruchov Sønderby, Aabenraa Provstiudvalg, Aabenraa Provsti, Gitte Albæk Bielefeldt
Afbud: Marianne Leonhard Ring, Anne-Marie Bomholt Laier

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Behandling

2 - Referat fra sidste møde

Godkendt

Behandling

3 - Bjolderup-Uge mr: Vedtægt for kirkeværger
Behandling
Sager:
Bjolderup-Uge menighedsråd (2018 - 15903)

Godkendt at kirkeværgen honoreres efter
"idrætscirkulæret".
Provstiudvalget gør opmærksom på at man, når
man anvender idrætscirkulæret, skal kunne
dokumentere de faktiske udgifter forbundet med
hvervet

Bilag:
VS Vedtægt for kirkeværger for Bjolderup kirke,
Vedtægt for Bjolderups kirkeværger 12092018,
Bjolderup-Uge mr Vedtægt for kirkeværge, Vedtægt
for Bjolderups kirkeværger 12092018

4 - Bjolderup varme: Referat af møde 05.09.18 med Der er konstateret skimmelsvamp i præstegården og
Kirkeministeriets varmekonsulent og Bjolderup mr. præsten flytter midlertidig til Uge præstegård.
Varmeplaner sættes derfor i bero foreløbig.
Behandling
Menighedsrådet ønsker et møde med PU, når der
foreligge prøvesvar vedr. skimmelsvamp i
Ansøgning om bemyndigelse til at nedlægge
præstegården.
Bjolderup kirkes kapel og anvende bygningen til
Kirsten, Kjeld og Jes deltager i mødet
fælles varmeforsyningsbygning for Bjolderup
præstegård og Bjolderup kirke.
Provstiudvalget er imod nedlæggelse af Bjolderup
kapel.
Bjolderup kirkes kapel har ingen mulighed for køling Tradition, funktion og det praktiske i at have et kapel
om sommeren, så på nuværende tidspunkt kan
i sognet, er vigtigt.
kapellet kun bruges om vinteren. Det er muligt at

bruge Uge kirkes kapel. Dette kapel er velegnet til
formålet.
Endvidere søger menighedsrådet om frigivelse af
hensatte midler i Haderslev Stift kr. 600.000 kr. til
installering af biobrændselsfyr til Bjolderup
præstegård. Nu værende oliefyr i Bjolderup
præstegård har voldt rigtig rigtig mange problemer
og rigtig mange ressourcer.
Det er planen, at også kirken skal opvarmes af
biobrændselsfyret. Der kommer ansøgning om dette
på et senere tidspunkt.

Sager:
Bjolderup-Uge præstegård- nyt varmeanlæg (2018 6652)
Bilag:
Bjolderup varme Referat af møde 05.09.18 med
Kirkeministeriets varmekonsulent og Bjolderup mr.

5 - GIAS takster for 2019. Pristalsregulering

Godkendt

Behandling
Taksterne for 2019 er forhøjet med 1,1 %.
Vi afrunder tallene til nærmeste hele tal.

6 - PUKkassen: Nedlæggelse af overflødige
bankkonti
Behandling
Følgende foreslås:
- Nordea bankkonto 5 % midler nedlægges. Det står
kr. 761.496,77. Beløbet overføre til Danske bank kt.
4610 4683314 (5 % midler).
- Sydbank bankkonto 5 % midler nedlægges. Der står
ingen penge på kontoen.
- Danske bank: Der er 2 bankkonti til 5 % midler:
4610 4610355013 kr. 114.535,69 er en gammel
opsparingskonto til 5 % midler, der ikke længere
giver nogen renter.
Beløbet overføres til Danske bank kt. 4610 4683314
(5 % midler).

Provstiudvalget ønsker at samle alle konti i Sydbank
(alternativt Jyske Bank).
Kirsten og Jes aftaler et møde med Sydbank.

Der vil herefter kun være een konto til 5 % midler
fremover.
Skal vores konti blive i Danske bank - eller skal vi
skifte til en anden bank?

7 - PUK revisionsprotokollat 2017

Godkendt

Behandling
Bemærkningen vedr. skyldige løntal, skyldes fejl i
overførsler fra det nye lønsystem.
De betyder intet for resultatet.
Tallene vil blive rettet/udlignet snarest.

8 - Revision regnskab 2017. Samlebrev

Taget til efterretning.

Behandling
Samlebrev for bemærkninger til
revisionsprotokollerne for regnskab 2017.
Kliplev menighedsråd: kommentar til
revisionsprotokollat
Sager:
Regnskab 2017 (2018 - 29970)
Bilag:
Revision regnskab 2017. Samlebrev, Samlebrev
Aabenraa Provsti 2017, kommentar til
revisionsprotokol, kommentar til protokol_0001

9 - Varnæs kirke: ændringer sideskib økonomisk
overslag
Behandling
Menighedsrådet ønsker ændringer i sideskibet i
Varnæs kirke:
Bænke ønskes fjernet (bænkene er under 100 år)
Radiatorer ønskes flyttet ud til væggene.
Der ønskes ny belysning
Samlet pris iht. overslag kr. 108.521,25
Menighedsrådet kan selv finansiere
omkostningerne.
Sager:
Varnæs kirke. Belysning i loftet. (2018 - 6710)

Menighedsrådet kan selv finansiere projektet, så
økonomien er godkendt.
Videresendes med anbefaling til konsulenternes
udtalelse.

Varnæs kirke - ændringer i sideskib - ansøgning
(2018 - 23353)
Bilag:
Varnæs kirke ændringer sideskib økonomi,
Dokument (7), Varnæs kirke sideskib. Ansøgning og
bilag, forslag[3388], okholm side 1, Okholm side 2,
Okholm side3, Okholm side4, Okholm side5, sideskib
Varnæskirke, Tilbudsindhentning[3389]

10 - Varnæs forlængelse af forpagtning. Sagsnr.
8691 - Bortforpagtning af ca. 10,63 ha.

Provstiudvalget undersøger om forpagtningen skal
i udbud.

Behandling
Menighedsrådet ønsker at forlænge
forpagtningskontrakt fra 2013 for yderligere 10 år.
Arealet er på 10,63 ha.

Sager:
Varnæs- forlængelse af forpagtningskontrakt fra
2013 (2018 - 29698)
Bilag:
Varnæs - forlængelse af forpagtningskontrakt fra
2013, filename-1, Varnæs forlængelse af
forpagtning. Sagsnr. 8691 - Bortforpagtning af ca.
10,63 ha., Allonge Varnæs Kirke

11 - Visionsseminar 2020
Behandling

Der planlægges en inspirationsaften for alle
menighedsrådsmedlemmer i januar 2020:
"Den fremtidssikrede kirke" med Birgitte Kragh
Engholm

Forslag om at afholde visionsseminar med
workshops for menighedsrådene i provstiet en
lørdag i 2020.
Oplægsholder Birgitte Engholm

12 - Tro og Viden - Ansøgning og indbydelse
Behandling
Anmodning om
støtte kr. 20.000 til Viden og tro konference for
gymnasieelever.
Provstiet har tidligere givet støtte til konferencen.

Godkendt

Sager:
Tro og Viden - Ansøgning og indbydelse (2018 30580)
Bilag:
Tilfældigheder flyer, Aabenraa Provsti

13 - Løjt - Deklaration Storegade 1, Løjt Kirkeby

Taget til efterretning

Orientering
Sager:
Løjt - Deklaration Storegade 1, Løjt Kirkeby (2018 29700)
Bilag:
Løjt - Deklaration Storegade 1, Løjt Kirkeby, Løjt
Storegade 1. Godkendelse af køb,
tinglysningssvar_22cb8bb3-2c39-4fb2-ac4f62cb299191c1, Vedr. 73778 - Tinglysning
afsluttet.eml, doc00571120140402115903, Ikkenavngivet, doc00571120140402115903, Løjt Deklaration Storegade 1, Løjt Kirkeby. Yderligere
oplysninger

14 - Rise mr. vedr. nyt kors/spir til kirken
Taget til efterretning
Orientering
Pris for spiret er kr. 237.000 inkl. moms.
Spiret indgår som en del af det samlede lån til
projektet

15 - Aabenraa sogns mr. vedr. deltagelse i
konsulentrunden

Taget til efterretning

Orientering

16 - PUK kvartalsrapport 2. kvartal 2018

Taget til efterretning

Orientering
Stiftet har ingen bemærkninger til PUK 2.
kvartalsrapport 2018

17 - Til menighedsråd vedr. konsulentrunde den 4.

Taget til efterretning

oktober 2018
Orientering
Tinglev planer om sognehus medtages på
konsulentrunden torsdag d. 4. oktober 2018 kl. 10,45
- 11,30.
Jes deltager - Kirsten er forhindret i at deltage.

18 - Eventuelt

Taget til efterretning

Orientering
Personalekonsulent - ændring i betaling fra de øvrige
provstier.
Fjordskolen buskørsel
Orientering fra stiftsrådet v. Ove
Hvem ønsker at deltage i PU konference?

19 - Kommende PU møder
Orientering
Tirsdag d. 6. november 2018 kl. 16,30
Lørdag d. 3. november 2018: provstiudvalgskonference (3 kan
deltage)
Tirsdag d. 13. november 2018 kl. 17,00 - 21,00: I Hammelev Fællesmøde stift og
provstier.
Tirsdag d. 4. december 2018 kl.16,30

Taget til efterretning

