Referat
Aabenraa Provsti – Møder

PU 01.12.20 - d. 01-12-2020 kl. 16:30 til 19:00
Deltagere: Aabenraa Provstiudvalg, Anne-Marie Bomholt Laier, Anna Kristine Schumacher, Elisa Bagger
Sørensen, Kirsten Kruchov Sønderby, Ove Steiner Rasmussen, Kjeld Sørensen, Jens Christian Hvergel, Ann
Bork Damsgaard, Jes Jessen Iversen

Mødepunkt

Referat

1 - Behandling: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2 - Behandling: Referat fra sidste møde

Godkendt

3 - Behandling: Bjolderup-Uge mr: Placering af nyt
sognehus

Provstiudvalget finder, at det er nogle spændende
overvejelser menighedsrådet har gjort sig.
Det anbefales at menighedsrådet søger om, at
sagen medtages på konsulentrunden i foråret
2021.

Sager:
Bjolderup-Uge mr: Placering af nyt sognehus (2020 På møderne under konsulentrunden kan
34194)
Bilag:
Aktdokument, Placering af sognegård (1)

igangværende samt nye projekter vedr. kirke og
kirkegård samt bygninger i tilknytning hertil
drøftes.
Der træffes ingen afgørelse på møderne, men der
gives råd og vejledning, så menighedsrådene kan
arbejde videre med projekterne.
Når der udsendes invitation til konsulentrunde, kan
menighedsrådet tilmelde sig via provstiet.

4 - Behandling: Rise mr. - projekt renovering af 2
betontrapper på kirkegården
Anmodning om renovering af 2 betontrapper på
kirkegården.
Pris inkl. moms kr. 124.812,50
Menighedsrådet anmoder om, at måtte finansiere
projektet ved brug af menighedsrådets frie midler.

Godkendt at der bruges frie midler til renoveringen.
Projektet fremsendes til konsulenternes udtalelse
med anbefaling.
Jes Iversen forlod lokalet under behandlingen af
punktet

Sager:
Rise kirkegård - renovering af 2 betontrapper på
kirkegården (2020 - 32873)
Rise kirkegård - renovering af 2 betontrapper på
kirkegården (2020 - 32873)
Bilag:
Aktdokument, Rise - projektbeskrivelse ren. af 2
betontrapper

5 - Behandling: Rise mr: Ansøgning om midler til
Fremtidssikrende tiltag

Godkendt

Ansøgning om at bruge 32.345,31 kr. af
fremtidssikrende midler til indkøb af
robotplæneklipper til præstegården Ringvej 5.

Jes Iversen forlod lokalet under behandlingen af
punktet

Sager:
Fremtidssikrende tiltag 2020 (2019 - 2205)
Bilag:
Aktdokument

6 - Behandling: Tinglev mr: Menighedsshus i Tinglev Skitseforslaget videresendes med anbefaling til
- Ændringsforslag
konsulenternes udtalelse.
Nyt skitseforslag til udvidelse af sognegården i
Tinglev.
Forventet pris kr. 7.200.000

Provstiudvalget har på møde d. 26. juni 2020
godkendt, at der i stiftsmidlerne optages et 5. årigt
lån på kr. 7.200.000 med første afdrag primo 2022.

Sager:
Tinglev: Menighedshus i Tinglev - Ændringsforslag projektforslag (2020 - 32891)
Bilag:
13.10.2020_Ny menighedshus i Tinglev (003)

7 - Behandling: Tinglev mr: Kirkegårdsvedtægter
Tinglev Kirkegård

Sager:
Tinglev - Kirkegårdsvedtægter Tinglev Kirkegård
(2020 - 33680)
Bilag:
Kirkegårdsvedtægter2

Vedtægten kan godkendes med et par mindre
rettelser.
Når menighedsrådet indsender den underskrevne,
tilrettede vedtægt, vil den umiddelbart blive
godkendt.

8 - Behandling: Varnæs mr: ansøgning om 5%
midler
Ansøgning om 5 % midler til følgende uforudsete
udgifter:

Provstiudvalget mener, at udgifterne kan afholdes
af kirkekassens frie midler.
Såfremt dette ikke er tilfældet, kan
menighedsrådet søge igen.

Anne Marie Laier forlod lokalet under behandlingen
af punktet

I foråret faldt der mange store grene, så af
sikkerhedsmæssige årsager var det nødvendigt, at
sørge for opstamning af træerne
Opstamning af træer
kr.
52.500,00
I forbindelse med at den nye præst skulle flytte ind i
præstegården blev der foretaget
Diverse murerarbejder
kr.
15.429,20
Maling af lofter og vægge
kr.
51.500,00

Sager:
2020 - 5 % midler (2020 - 3233)
Bilag:
Aktdokument, 66, 206, 210

9 - Behandling: Indkomne kvartalsrapporter

Taget til efterretning

Sager:
2020 kvartalsrapporter (2020 - 12404)
2020 kvartalsrapporter (2020 - 12404)
Bilag:
01012020 - 30092020, Rise - Kvartalsrapport 3. kvt.
2020

10 - Behandling: Præsentation af PU for nye
menighedsråd

Velkomstmøder for formænd, næstformænd og
præster på Folkehjem
Følgende datoer – alle dagene fra 17 – ca. 20
d. 13. januar 2021
d. 20. januar 2021
d. 21. januar 2021
Kirsten holder selv for Aabenraa sogn
Kirsten, Jes og Gitte deltager.
Formænd, næstformænd og præster inviteres.
Der skal være lidt om (foreløbig plan):

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Menighedsråd er en offentlig forvaltning
DAP kort intro
Målsætning for mr (skal fremgå af
budgettet)
Årshjul budget og regnskab
Hvem må hvad
Om Personalekonsulenten Jacob Lysemose
Om Skole-kirke
Om FormandsERFA
Om KontaktpersonERFA
PU principper for arbejde og økonomi
Opfordring til TEAM samarbejde mellem
menighedsråd
Valg til PU og stiftsråd i 2021
Orientering om www.godtfrastart.dk
elektroniske kurser om menighedsråds
arbejde og DAP

Vi får desuden Hvem-Hvad-Hvor brochuren trykt
og den udleveres den aften, så alle
menighedsrådsmedlemmerne kan få den.

11 - Behandling: PU bygningskyndig med til
afleveringssyn?
Bør PU bygningskyndig deltage i afleveringssyn på
større opgaver?
I så fald - skal provstiet så betale hans honorar?

12 - Behandling: Fra Løjt og Genner mr: Ansøgning
om omdannelse af det tidsbegrænsede
præsteembede i Løjt-Genner pastorat til et varigt
embede

På bagrund af erfaring, ønsker provstiudvalget, at
provstiets bygningskyndige deltager i afleveringssyn
af større byggesager (sager med låneoptag).
Det foreslås at honorarudgiften til provstiets
bygningskyndige betales af kirkekassen, idet er i
menighedsrådets interesse, at en uvildig
bygningskyndig deltager.

Videresendes til Haderslev stift med anbefaling.

Ansøgning om omdannelse af den midlertidige
præstestilling på 60 % til et varigt embede på 75 %.
Der er tildelt midler til lokalfinansiering i budget
2021 og frem, i forbindelse med "mere præst for
pengene".
Sager:
Løjt-Genner pastorat- omdannelse til 75 % stilling
(2020 - 35081)
Bilag:
Aktdokument

13 - Behandling: Aabenraa: ansøgning om tilladelse
Ansøgningen var indkommet for sent, til at kunne
til at købe og sælge præstebolig.
behandles endeligt på provstiudvalgsmøde d. 1.

december 2020.

Sager:
Aabenraa -ansøgning om tilladelse til at købe og
sælge præstebolig. (2020 - 35221)
Bilag:
Aktdokument

Provstiudvalget mener, at det er en farbar vej, at
gennemføre præsterokade samt salg af Fladholm
47 B og erhvervelse af ny præstebolig.
Menighedsrådet bedes overveje følgende:
·

Frie midler skal indgå, som en del af
finansieringen??

·

Skal der fremtidigt være 5 præstegårde
i Aabenraa sogn?

·

Kunne det eventuelt være en mulighed,
at leje en præstebolig?

Ansøgningen medtages til behandling igen på
provstiudvalgsmøde d. 12. januar 2021.

Kirsten Sønderby forlod lokalet under behandlingen
af punktet
14 - Orientering: Bjolderup MR vedr. Udlejning af
jord til solcelleanlæg

Taget til efterretning

Sager:
Bjolderup præsteembede - Udlejning af jord til
solcelleanlæg (Gigastorage) ved Hjolderup (2020 29266)
Bilag:
Aktdokument

15 - Orientering: Bjolderup præstegård:
Gennemgang af afsluttende arbejder . Bjolderup
præstebolig

Taget til efterretning

Sager:
Bjolderup - ny præstegård (2019 - 11144)
Bilag:
Gennemg af vent og afsluttende arbejder (2)

16 - Orientering: Bov mr: svar på PU svar vedr.
Fjordskolens konfirmander.

Sager:

Taget til efterretning

Fjordskolen (2020 - 28519)
Bilag:
Aktdokument

17 - Orientering: Ravsted Kirke lys.
Taget til efterretning

Sager:
Provstiudvalget diverse 2020 (2020 - 5632)
Bilag:
Ravsted Lys 1

18 - Orientering: Rise kirketårn Foreløbig
konklusion på Rise kirkes spir

Taget til efterretning

Sager:
Rise kirkes spir - problemer (2020 - 33676)
Bilag:
Rise kirke Referat af møde 28 okt 2020

19 - Orientering: Aabenraa krematorium afsluttende arbejde

Taget til efterretning

Sager:
Aabenraa - opførelse af nyt krematorium (2018 6683)
Bilag:
Byggemøde 24, Sikkerhedsmøde 22

20 - Orientering: Eventuelt
Orientering fra stiftsrådet v. Ove
Orientering fra provsten v. Kirsten

21 - Orientering: Kommende PU møder
Med mindre andet er nævnt, finder møderne sted på
provstikontoret.

Taget til efterretning

Tirsdag d. 12. januar 2021
Tirsdag d. 2. februar 2021
Tirsdag d. 2. marts 2021
Tirsdag d. 6. april 2021
Tirsdag d. 4. maj 2021
Tirsdag d. 22. juni 2021
Tirsdag d. 10. august 2021
Torsdag d. 26. august 2021 budgetsamråd
Tirsdag d. 7. september 2021
Tirsdag d. 12. oktober 2021
Tirsdag d. 2. november 2021
Tirsdag d. 7. december 2021
Der udover skal der være valg til PU
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Aabenraa Provstiudvalg

Anne-Marie Bomholt Laier

Anna Kristine Schumacher

Elisa Bagger Sørensen

Kirsten Kruchov Sønderby

Ove Steiner Rasmussen

Kjeld Sørensen

Jens Christian Hvergel

Ann Bork Damsgaard (Aabenraa
Provstiudvalg)

Jes Jessen Iversen
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