Referat
Aabenraa Provsti – Møder

PU 04.02.20 - d. 04-02-2020 kl. 16:30 til 19:00
Deltagere: Kirsten Kruchov Sønderby, Anna Kristine Schumacher, Anne-Marie Bomholt Laier, Elisa Bagger
Sørensen, Jens Christian Hvergel, Jes Jessen Iversen, Kjeld Sørensen, Ove Steiner Rasmussen, Aabenraa
Provstiudvalg
Afbud: Ann Bork Damsgaard

Mødepunkt

Referat

1 - Varmekonsulent Brian Hedegaard fra Hedensted Der sendes link med alle sogne til Brian Hedegaard.
deltager i mødet.
Der udsendes skrivelse til alle menighedsråd:
Der sættes dataloggere ud i alle
kirkerne fra uge 8/9 og fremefter. De
fleste stader skal dataloggerne sidde et
års tid. Det giver det bedste resultat.
Enkelte steder, hvor der er store
fugtproblemer, vil besøg af Brian
Hedegaard formentlig blive i
sensommeren.
Måling og timetal i forbindelse med
kirkerne betales af provstiet.
Brian Hedegaard rådgiver om effektiv
varmestyring, udluftning,
varmepumper etc.
Hvis nogen menighedsråd ønsker det,
kan man anmode Brian Hedegaard om
måling m.m. i præstegård eller
sognegård. Denne ydelse er for
menighedsrådets egen regning (normal
timeløn - 10 %)
2 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3 - Referat fra sidste møde

Godkendt

4 - Behandling: Bov mr: Ansøgning 5 % midler til
uforudstete udgifter i forbindelse med

Godkendt.

pastoratsammenlægning

Jens Christian Hvergel forlod lokalet under
behandlingen af punktet.

Ansøgning om kr. 57.339,50 til annoncering møder
m.m. i forbindelse med pastoratssammenlægning
med Holbøl pastorat
Sager:
2020 - 5 % midler (2020 - 3233)
Bilag:
Ansøgning Aabenraa Provsti 13.01.2020 5% midler,
Bilag 1 til ansøgning 13.01.2020 5% midler

5 - Behandling: Bov mr: Ansøgning 5% midler til
uforudsete udgifter i forbindelse med præsteskifte i Provstiudvalget har givet afslag på ansøgningen,
med den begrundelse, at Bov kirkekasse i 2020 får
2017
kr. 300.000 mere i ligning.
Ansøgning om kr. 158.771,70 til uforudsete udgifter
på 2 præstegårde i forbindelse med præsteskifte
2017.
Der er tidligere givet afslag på ansøgningen, men
kirkekassens likviditet er betydelig reduceret i de
seneste år.

Der kan eventuelt lånes penge til akutte udgifter i 5
% midlerne.
Jens Christian Hvergel forlod lokalet under
behandlingen af punktet

Sager:
2020 - 5 % midler (2020 - 3233)
Bilag:
Ansøgning 5% midler 1. 20102020, Bilag ansøgning 5
% midler bilag 1., Bilag Likviditet Bov Sogn ansøgning
5% midler 20012020

6 - Behandling: Ensted mr: Ansøgning om
børnehjørne i Ensted kirke

Sagen videresendes til Haderslev stift med
anbefaling.

Ansøgning om fjernelse af et par bænkerækker, med Kjeld Sørensen forlod lokalet under behandlingen af
henblik på at indrette børnehjørne bagerst i kirken. punktet
Forventes at kunne betales af kirkekassens egne
midler.
Sager:
Ensted Kirke - Ansøgning om børnehjørne i Ensted
kirke (2020 - 3090)
Bilag:
image0, image1, Ansøgningsskema til børnehjørne i
kirken, Aktdokument

7 - Behandling: Ensted mr: Forpagtningskontrakt
matr. 148, Stubbæk

Godkendt.

Kjeld Sørensen forlod lokalet under behandlingen af
punktet.
Sager:
Ensted - Forpagtningskontrakt matr. 148, Stubbæk.
2020 (2020 - 3091)
Bilag:
20200116114956617, Aktdokument

8 - Behandling: Felsted mr: Ansøgning om
Godkendt
ændring/vedligeholdelse af træbeplantningen på og
omkring Felsted kirkegård.
Ansøgning om tilladelse til udførelse af plan for
træbeplantning på Felsted kirkegård.
Planen er udarbejdet af kirkegårdskonsulent Anne
Vium Skaarup.

Sager:
Felsted kirkegård- Ansøgning om
ændring/vedligeholdelse af træbeplantningen på og
omkrin (2020 - 2998)
Bilag:
Vedligeholdelsesplan træbeplantningen kirkegården
(7)

9 - Behandling: Holbøl mr: ansøgning 5 % midler til
ekstra arbejde i Holbøl Præstegård

Provstiudvalget godkender, at der bevilges 5 %
midler til den resterende del af renoveringen af
Holbøl præstegård.
Ansøgning om 5 % midler til isolering af gulv i Holbøl 5 % midlerne udbetales i takt med, at der indsendes
præstegård.
regninger.
Der er tidligere bevilget 5 % midler til istandsættelse
af gulve i præstegården.
Dette arbejde er uforudset. Der er målt forhøjet
radonudslip i præstegården og i den forbindelse skal
der udgraves, isoleres m.m.
Sager:
2020 - 5 % midler (2020 - 3233)
Bilag:
Aktdokument, 16012020 Byggemøde vedrørende
præstegården i Holbøl, 03012020 Byggemøde
vedrørende præstegården i Holbøl, tilbud
udgravning mm. nr. 700

10 - Behandling: Varnæs mr: Ansøgning om

Sagen videresendes til kirkegårdskonsulenten.

udbedring af sti på kirkegården
Der er problemer med, at regnvand skyller stenmel
væk på stien op til kirken.
Udbedring forventes at koste 12.000 - 14.000

Anne Marie Laier forlod lokalt under behandlingen af
punktet

Sager:
Varnæs kirkegårs - udbedring af sti (2020 - 3451)
Bilag:
Kirkestien Varnæs Kirke_jan._2020

11 - Behandling: Kirkehøjskolen for Aabenraa
provsti
Udskudt fra PU møde i januar 2020

12 - Behandling: Fremtid for ungdomspræst

Provstiudvalget ønsker ikke at drive Kirkehøjskole for
Aabenraa provsti fra 2021.
Fra 2021 må Kirkehøjskolen finde andre
finansieringsmuligheder. Der kan eventuelt
samarbejdes med andre kirkehøjskoler i provstiet.
Til ERFA møde for formænd i marts måned, vil det
blive drøftet om Kirkehøjskolen for Aabenraa provsti
eventuelt skal nyformuleres.
Medtages på PU møde i marts

Drøftelse af provstiets ungdomspræstestilling.

13 - Behandling: Kommunikation i provstiet

Medtages på ERFA møde for formænd d. 17. marts
2020

14 - Behandling: Kursus for nye
menighedsrådsmedlemmer 2021

Forsløbig plan

Forslag:
Dagskursus i januar 2021 kl. 10 - ca. 15:
·
1-2 oplægsholdere om formiddagen
·
Frokost
·
Workshops fx:
·
Bygge – restaureringsopgaver
(kirkeværger)
·
Formænd om mødeledelse, årshjul,
dagsordner og referater
·
Kontaktpersoner
·
Valgte kasserere
Kaffe og afslutning
Et senere Formandsmøde kunne evt. handle
om muligheder for samarbejde mellem
menighedsråd (med præster, formænd og
næstformænd)

Ingen bilag

Der afholdes to aftenmøder for de nye
menighedsråd:
En fælles aften med relevant
oplægsholder
En aften med workshops for de
forskellige opgavetyper i menighedsråd

15 - Behandling: Fælles annoncering af
orienteringsmøder om MR valg

Der laves fælles annoncering af
orienteringsmøderne.
Der skrives til menighedsrådene med anmodning om
Der skal afholdes orienteringsmøde d. 12. maj 2020 i oplysning af tid og sted for møderne.
alle menighedsråd.
Skal vi lave fælles annoncering?

16 - Behandling: Fra HS: Studietur til Berlin og
invitation til inspirationsmøde

Jens Christian Hvergel vil gerne deltage.

Sager:
Haderslev stift orienteringer 2020 (2020 - 1710)
Bilag:
Aktdokument, Picture (Device Independent Bitmap)

17 - Behandling: Tinglev mr: Tinglev sognegård.
Projektbeskrivelse og overslag.pdf

Godkendt, at der arbejdes videre med det indsendte
projekt til udvidelse af sognegården.

Ansøgning om ombygning og tilbygning til
sognegården Den Gamle Skole i Tinglev.
Der er indsendt et skitseprojekt.
Overslag inkl. moms kr. 6.471.250

Videre arbejdsgang:
Der bedes udarbejdet et detailprojekt for
udvidelsen samt for istandsættelse af "Den gamle
skole".

Sager:
Tinglev - udvidelse af sognegård. (2020 - 3890)

Provstiudvalget anbefaler, at "Den gamle skole"
energioptimeres og istandsættes, således at alt er
tip-top, når om- og tilbygningen står færdig.

Bilag:
Tinglev sognegård. Projektbeskrivelse og overslag

18 - Behandling: Bylderup forpagtning kontrakt
matr. 297, 298 m.fl.pdf
Forpagtningskontrakten har tidligere været
behandlet på PU møde i januar.
Kontrakten er ændret og genindsendt. Nu med
garantistillelse på spærret bankkonto.
Sager:
Bylderup - Forpagtningskontrakt matr. 145.pdf,

Det samlede detailprojekt med overslag og
finansieringsforslag, skal indsendes til
provstiudvalgets godkendelse, før arbejdet
igangsættes.

Godkendt

Forpagtningskontrakt matr. 297,298,299,301,288,39
og 67.pdf (2019 - 39416)
Bilag:
Bylderup forpagtningkontrakt matr. 297, 298 m.fl

19 - Behandling: Vejledning til
forpagtningskontrakter.doc

Godkendt
Der udsendes skrivelse til menighedsrådene med
den opdaterede vejledning.

Sager:
Vejledning til forpagtningskontrakter (2020 - 4435)
Bilag:
Vejledning til forpagtningskontrakter

20 - Orientering: Fraflytningssyn Burkal præstegård Taget til efterretning
20.01.20

Sager:
2020 Synsrapporter - indkomne (2020 - 3000)
Bilag:
Burkal fraflytningssyn 20.01.2020

21 - Fra Løjt mr: synsrapport 2019
Taget til efterretning

Sager:
2020 Synsrapporter - indkomne (2020 - 3000)
Bilag:
Synsforretning, kirkens bygninger og præstegården
2019

22 - Orientering: Aabenraa Krematorium - referat af
byggemøder
Taget til efterretning

Sager:
Aabenraa - opførelse af nyt krematorium (2018 6683)
Aabenraa - opførelse af nyt krematorium (2018 6683)

Aabenraa - opførelse af nyt krematorium (2018 6683)
Bilag:
Byggemøde 13, Sikkerhedsmøde 12,
Udførelsestidsplan - Aabenraa Krematorium
17.01.2020, Sikkerhedsmøde 11, Byggemøde 12

23 - Orientering: Fra HS: Sammendrag fra temadag
om liturgi

Taget til efterretning

Sager:
Haderslev stift orienteringer 2020 (2020 - 1710)
Bilag:
Sammendrag fra temadagen om liturgi i Aabenraa
Provsti lørdag den 23. nov. 2019-1

24 - Orientering: Fra HS: Nyhedsbrev - Januar 2020
Taget til efterretning

Sager:
Haderslev stift orienteringer 2020 (2020 - 1710)
Bilag:
Aktdokument

25 - Orientering: Provstesyn 2020 Rise og Burkal
Taget til efterretning

Sager:
Provstesyn 2020 (2020 - 3246)
Bilag:
Aktdokument

26 - Orientering: Eventuelt

Intet

Orientering fra provsten
Orientering fra Stiftsrådet

27 - Orientering: Kommende PU møder m.m.
Taget til efterretning

ONSDAG d. 11. marts 2020
Tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 19: ERFA
formandsmøde i Rise sognegård
TORSDAG d. 2. april 2020
Tirsdag d. 5. maj 2020
TORSDAG d. 25. juni 2020
Tirsdag d. 11. august 2020
Tirsdag d. 25. august 2020 kl. 19,00-21,30:
Budgetsamråd
Tirsdag d. 1. september 2020
Tirsdag d. 6. oktober 2020
Tirsdag d. 3. november 2020
Tirsdag d. 10. november 2020: Hammelev møde
mellem stift og provstiudvalg
Tirsdag d. 1. december 2020
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