Referat
Aabenraa Provsti – Møder

PU 03.09.19 - d. 03-09-2019 kl. 16:30 til 19:00
Deltagere: Kirsten Kruchov Sønderby, Ann Bork Damsgaard, Anna Kristine Schumacher, Anne-Marie
Bomholt Laier, Elisa Bagger Sørensen, Jens Christian Hvergel, Jes Jessen Iversen, Kjeld Sørensen, Ove Steiner
Rasmussen
Fraværende med afbud:
Jens Christian Hvergel
Ann Bork Damsgaard

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Behandling

2 - Referat fra sidste møde

Godkendt

Behandling

3 - Budget 2020
Behandling
Herunder evaluering af budgetsamråd 27.08.19
Anmodning fra Kliplev mr. om budgetstigning på kr.
8.636,00 i 2020 og fremefter.
Beløbet skal betales til Aabenraa Sogn for
kirkebogsføring.

Budgetproceduren er forsinket, idet kommunens
beskatningsgrundlag og landskirkeskatten endnu
ikke er udmeldt.
Det er netop udmeldt, at fristen for PUs fastsættelse
af ligningsbeløbet er 8. oktober 2019.
På budgetsamrådet gav menighedsrådene
bemyndigelse til, at provstiudvalget varetager
budgetberegningerne, såfremt der ikke er afvigelser
på over 1-1½ mill. i forhold til de skønnede tal og
såfremt kirkeskatteprocenten kan holdes på 0,95%.
"Det lille budgetudvalg" i provstiudvalget kommer
med budgetforslag til behandling på PU møde 1.
oktober 2019. Det formodes, at de manglende tal
indkommer inden mødet.
Evaluering af budgetsamråd: Der var repræsentanter
til stede fra alle menighedsråd. Der var enighed om ,
at der var en god stemning til budgetsamrådet og at
det var en god ide, at menighedsrådene kom med
oplæg om, hvad der optog dem for tiden. Der var
repræsentanter til stede fra alle menighedsråd.

Kliplev: Anmodning om budgetstigning: Der gives
ikke mere i ligning i 2020 end allerede udmeldt.
Menighedsrådet bedes lave en tilretning af
budgettet, når det endelig budget for 2020
indsendes.
4 - Fra Hellevad mr: Ansøgning om 5 % midler til
istandsættelse af præstegård

Provstiudvalget bevilger kr. 50.000 af 5 % midlerne til
uforudset istandsættelse af Hellevad præstegård i
forbindelse med præsteskifte.
Behandling
Når arbejderne er udført og betalt af kirkekassen,
bedes fakturaer fremsendt til provstikontoret.
I forbindelse med ansættelse af ny præst, anmoder Bevilgede beløb bliver overført via netbank til
menighedsrådet om tilsagn på hjælp fra 5 % midler, kirkekassens NEMkonto. Kirkekassens kontonummer
til istandsættelse af præstegården.
bedes derfor oplyst.
Det kommer formentlig til at dreje sig om mellem kr.
100.000 og 150.000.
Øvrig finansiering af istandsættelsen:
Kirkekassen fik i 2018 tildelt ca. 63.000 kroner for
meget til renter.
Sager:
Det resterende beløb tages af kirkekassens frie
5 % midler 2019 - ansøgninger (2019 - 743)
midler.
Bilag:
Aktdokument

5 - Fra Hellevad mr: anmodning om brug af
opsparede midler til lydanlæg

Godkendt

Behandling
Anmodning om, at bruge kr. 36.000 af opsparede
midler til nyt lydanlæg i kirken.
Sager:
Hellevad mr: anmodning om brug af opsparede
midler til lydanlæg (2019 - 26638)
Bilag:
Aktdokument, Lydanlæg V1 2019

6 - Fra Hellevad mr: Regulativ Hellevad Kirkegård.
Plæne
Behandling
Sager:
Hellevad kirkegård - Regulativ Hellevad Kirkegård
(2019 - 26664)
Bilag:
Aktdokument, Regulativ for plade i plæne

Godkendt

7 - Tinglev mr: vedr. Nyt menighedshus.
Projektbeskrivelse og overslag. Skitseprojekt
Behandling

Provstiudvalget kan ikke godkende forslaget, af
flere årsager:

·

Provstiudvalget mener ikke, at det er
hensigtsmæssigt med 2 sognegårde ved en
kirke.
Den gamle skole bør enten ombygges eller
nedrives.

·

Det indsendte forslag er meget dyrere end
aftalt.
Provstiudvalget har til menighedsrådet
udmeldt, at prisen bør ligge omkring kr.
25.000 pr. m2.

Skitseprojekt vedr. anmodning om opførelse af ny
sognegård.
Pris iht. overslag kr. 9.237.500
Prisen er inklusive jordvarmeanlæg.
Ønske om finansiering:
Indestående i stiftsmidlerne: kr. 211.968
Opsparingskonto:
kr. 230.813
Resterende beløb: lån i stiftsmidlerne
Sager:
Tinglev - Ny sognegård (2019 - 11154)
Tinglev - Ny sognegård (2019 - 11154)
Tinglev - Ny sognegård (2019 - 11154)

·

Provstiudvalget kan ikke godkende kølerum
i umiddelbar forbindelse med et sognehus.
Der er allerede et kapel på Tinglev
kirkegård og der kan eventuelt indkøbes køleboks
til kapellet.
Eller man kan benytte kølerum ved
Aabenraa kirkegårdskapel.

Provstiudvalget ønsker, at afholde et møde med

Bilag:
menighedsrådet, om planerne for nyt sognehus.
Aktdokument, Aktdokument, Tinglev sognehus
Menighedsrådet bedes indsende 2 -3 forslag til en
Overslag, Tinglev sognehus skitse projektbeskrivelse, mødedato.
Aktdokument, Ansøgningsskema til MR vedr.
byggesager (1), ansøgning.jun.2019, Anveldelse af
bygninger

8 - Indkomne kvartalsrapporter
Taget til efterretning
Behandling
Sager:
2019 Kvartalsrapporter (2019 - 13910)
2019 Kvartalsrapporter (2019 - 13910)
Bilag:
Kvartalsrapport 2., Rise - Kvartalsrapport 2. kvt. 2019

9 - Burkal kirke: Nationalmuseets
besigtigelsesrapport, Burkal kirke

Taget til efterretning

Orientering

10 - Ensted kirke: istandsættelse af kirkens vestgavl.
Konsulentudtalelser
Taget til efterretning

Orientering
Sager:
Ensted kirke - istandsættelse af kirkens vestgavl samt
låneanmodning (2019 - 22122)
Bilag:
Til Ensted mr. vedr. godkendelse af renovering af
kirkens vestgavl, 190709 Ensted Kirke, vestgavlen,
Ensted, reparation af vestgavl 2019

11 - Fra Aabenraa sogn: Krematorium - byggemøde
06.08.19
Taget til efterretning
Orientering

Sager:
Aabenraa - opførelse af nyt krematorium (2018 6683)
Aabenraa - opførelse af nyt krematorium (2018 6683)
Aabenraa - opførelse af nyt krematorium (2018 6683)
Bilag:
Byggemøde 02, Sikkerhedsmøde 02, Aktdokument,
Sikkerhedsmøde 03, Byggemøde 03,
Udførelsestidsplan - Aabenraa Krematorium
21.08.19

12 - Pastoratsændringer
Taget til efterretning
Orientering
Sager:
Pastoratsændring - Bylderup, Ravsted, Burkal,
Hellevad, Egvad - pastoratssammenlægning (2019 15966)
Pastoratsændring - Bylderup, Ravsted, Burkal,
Hellevad, Egvad - pastoratssammenlægning (2019 15966)
Pastoratsændring - Bov og Holbøl pastoratssammenlægning (2019 - 22255)
Pastoratsændring - Bov og Holbøl pastoratssammenlægning (2019 - 22255)
Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Aktdokument, Til Bov

og Holbøl mr. besked om sammenlægning

13 - HS Nyhedsbrev - August 2019

Taget til efterretning

Orientering
Sager:
Haderslev stift orienteringer 2019 (2019 - 6750)
Bilag:
Aktdokument

14 - Eventuelt

Kirsten: I forbindelse med pastoratsændringer,
arbejdes der på eventuelt at danne nye præsteteams.

Orientering

Anne Marie: Skal koncertfirmaer kunne låne kirkerne
gratis til koncerter?
Punktet medtages til behandling på næste PU møde.

15 - Kommende PU møder
Taget til efterretning
Orientering
Onsdag d. 25. september 2019 kl.19,00 – 21,00:
ERFA formandsmøde
Tirsdag d. 1. oktober 2019
Tirsdag d. 5. november 2019
Lørdag d. 9. november 2019 kl. 10,00-15,30:
Provstiudvalgskonference i Fredericia messecenter
Tirsdag d. 12. november 2019 kl. 17-21:
Hammelev møde mellem stift og provstiudvalg
Tirsdag d. 3. december 2019. Efterfølgende
julefrokost
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