Referat for: Aabenraa Provstiudvalg
PU møde 4. april 2016. Kl. 16,30
Mødested: Provstikontoret

Mødepunkt
1

Orientering fra stiftsrådet. Marius deltager
Sag: PUK 2015 (1164)
Referat fra stiftsrådet

Beslutning
- Kort gennemgang af stiftsrådets regnskab.
- Kirketælling er afsluttet.
- Problemer med fremtidig betaling af
tjenestemandspensioner skyldtes formentlig en
regnefejl. Der laves ny beregning i kirkeministeriet.
Faren er sandsynligvis drevet over: der skal ikke
betales ekstra via kirkeskatten.

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3

Referat fra sidste møde

Godkendt

4

Budget 2017
Sag: BUDGET 2017 (1201)
Aabenraa sogn har indsendt forslag til
behandling vedrørende økonomi.
Provstiudvalgets budgetudvag foreslår, at
forslaget behandles i sammenhæng med øvrige
forslag omkring låneafdrag og økonomisk
politik.

2017 udmeldes samme driftsramme som i 2016.
De sogne, der har større frie midler, skal bruge
disse til gældsafdrag.
Overskydende ligningsmidler bruges fremover kun
til ekstraordinær gældsafdragelse.
Der optages lån til projekter.
I 2017 opkræves ikke penge til reservefonden. I
stedet bruges kr. 1 mill. til låneafdrag

Gravstedskapitaler. Oversigt til budget 2017.
Sendt til mr
Låneoversigter 2016 fra KAS

5

Provstiudvalgets økonomiske politik

Økonomisk politik for Aabenraa Provsti
I Budgetårene frem mod 2020 har Aabenraa
Provstiudvalg vurderet, at det var nødvendigt, at
beskære sognenes ligningsmidler for at skaffe
midler til nødvendige investeringer i sognene og til
ekstraordinær afdrag på gæld.
I forbindelse med budgetproces 2020, vil
provstiudvalget ikke med nødvendighed tillægge
sognene en bestemt forhøjelse af driftsrammen
(altså f.eks. tilføre 5 % på alle driftsrammer), men
tage bestik ud fra sognenes individuelle økonomi.
Pengene er til enhver tid kirkeskatteydernes penge,
som vi forvalter i fællesskab og i de enkelte sogne.
Det er PUs hensigt, at alle sogne har et rimeligt

Referat,04-04-2016

Side: 1

Mødepunkt

Beslutning
råderum.
PU vil udvise rettidig omhu i forhold til
udfordringer som fald i medlemstal, faldende
dåbstal, en høj lånesum og kommende vigtige
projekter.
PU har endvidere den holdning, at lånenes
afdragstid bør være så kort som mulig og aldrig
længere end 10 år. Det er vigtigt, at vi ikke binder
fremtidens folkekirke i Aabenraa Provsti op på
nutidens valg.
PU prioriterer i provstiet som helhed, nødvendigt
vedligehold af tag og fag og besparende
foranstaltninger højere end f.eks. nybyggeri af
sognegårde og anlæg med karakter af forskønnelse
PU vil gerne opfordre sognene til ekstraordinær
gælds-afdragelse, hvis muligt.
PU støtter tiltag, som nedsætter forbrug af
arbejdskraft. Mange menighedsråd har med rettidig
omhu omlagt kirkegårde, indkøbt maskiner og
automatiseret. Inden for en nær fremtid skulle det
blive muligt, at høste frugt af disse beslutninger,
ved at prioritere de frigjorte midler anderledes.
PU støtter styrkelse af det egentlige kirkelige
arbejde.
Der er altså alt i alt tale om:
1) konsolidering af økonomien
2) sikring af kirker og præstegårdes
vedligeholdelsestilstand
3) frigørelse af midler til egentligt kirkeligt arbejde

6

Hellevad kirke - nyt overslag
Sag: Hellevad kirke: tårn og borebiller (883) Hellevad Sogn
Anmodning om at lån til istandsættelse af
Hellevad kirke øges fra kr. 8. mill til kr. 13.
mill.
Låneforhøjelsen var forudset, idet arbejderne er
mere omfattende end først antaget.

Godkendt
Ansøgning videresendes til HS

Hellevad kirke - nyt overslag

7

Aabenraa Ansøgning om tilladelse til
dræning på Aabenraa Kirkegård
Sag: Aabenraa kirkegård (1059) - Aabenraa
Sogn

Godkendt der bruges kr. 49.000 + moms til
dræning af "Den runde urnehave".
Videresendes til HS med anbefaling

Aabenraa Ansøgning om tilladelse til dræning
på Aabenraa Kirkegård

8

Evaluering af INFO møde for menighedsråd
17.03.16

Referat,04-04-2016

- Godt møde, men måske for kort tid efter
stormødet med menighedsrådene i januar.
- Gode samtaler ved bordene.
- Der var stemning for fælles regnskabskontor.
Sagen drøftes med menighedsrådene på
Side: 2

Mødepunkt

Beslutning
budgetsamrådet i august.
- Dr arbejdes videre med hvordan PU kan hjælpe
nye menighedsrådsmelemmer (forslag fra
gruppearbejde).

9

Bylderup kirke - brolægning og kirkebænke.
Projektbeskrivelse
Sag: Bylderup Kirke. Diverse arbejder. (917) Bylderup Sogn
Renoveringen er gennemført og der er overskud
i byggeregnskabet.
Menighedsrådet anmoder om, at bruge
restbeløbet til maling af kirkebænke samt
brolægning rundt om kirken.

Godkendt.
Anmodning videresendes til HS med anbefaling.

Bylderup kirke - brolægning og kirkebænke.
Projektbeskrivelse

10

Projekt GudstjenesteLIV 2017-2020
Sag: Provstiudvalget diverse (1031)

Medtages på næste PU møde 3. maj 2016

Projekt GudstjenesteLIV 2017-2020

Referat,04-04-2016

Side: 3

Orientering
11

Burkal kirkes omgivelser - Fredningsnævnet
- dispensation til cykelsti langs Burkal
Kirkevej
Sag: Lokalplaner 2016 (1190)

Taget til efterretning

Burkal kirkes omgivelser - Fredningsnævnet dispensation til cykelsti langs Burkal Kirkevej

12

Bylderup Kirke. Referat af byggemøde
03.02.16
Sag: Bylderup Kirke. Diverse arbejder. (917) Bylderup Sogn

Taget til efterretning

Bylderup Kirke. Referat af byggemøde
03.02.16

13

Ensted kirke - fugt i vestgavl. Medtages ikke
på konsulentrunden
Sag: Ensted- fugt i kirkens vestgavl (1140) Ensted Sogn

Taget til efterretning

Ensted kirke - fugt i vestgavl. Medtages ikke på
konsulentrunden
Ensted kirkes vestmur. Anmodning om
deltagelse i konsulentrunden forår 2016

14

Hellevad Kirke. Referat af byggemøde
02.03.16
Sag: Hellevad kirke: tårn og borebiller (883) Hellevad Sogn

Taget til efterretning

Hellevad Kirke. Referat af byggemøde 02.03.16
Hellevad Kirke. Referat af byggemøde 09.03.16
Hellevad Kirke. Referat af byggemøde 16.03.16
Hellevad Kirke. Referat af byggemøde 24.02.16

15

Rise godkendelse af nedsat medlemstal i mr
Sag: Rise menighedsråd (1122) - Rise Sogn

Taget til efterretning

Rise godkendelse af nedsat medlemstal i mr
Referat,04-04-2016

Side: 4

Orientering

16

Rise sogn - Ansøgning om dispensation ved
valg af kirkeværge
Sag: Rise menighedsråd (1122) - Rise Sogn

Taget til efterretning

Rise sogn - Ansøgning om dispensation ved
valg af kirkeværge

17

Rise Sognegård - byggemødereferat nr. 41
Sag: Rise: Sognegård ombygning (905) - Rise
Sogn

Taget til efterretning

Rise Sognegård - byggemødereferat nr. 41
Rise Sognegård -mangelliste

18

Aabenraa, Sct. Nicolai kirke - opsætning af
skilte på kirkens mur. STØ godkendelse
Sag: Aabenraa, Sct. Nicolai kirke (1152) Aabenraa Sogn

Taget til efterretning

Aabenraa, Sct. Nicolai kirke - opsætning af
skilte på kirkens mur. STØ godkendelse

19

FLØS: Til lønansvarlige i Ribe og Haderslev
Stifter
Sag: FLØS (1202)

Taget til efterretning

FLØS: Til lønansvarlige i Ribe og Haderslev
Stifter
FLØS Kære Lønansvarlig
FLØS: Vigtig information VIGTIGT - vedrørende registrering af fravær

20

Kommende præster besøger Haderslev og
Aabenraa
Sag: Provstiudvalget diverse (1031)

Kommende præster besøger Haderslev og
Aabenraa
Referat,04-04-2016

Taget til efterretning

Side: 5

Orientering
Aabenraa

21

Lokalplaner
Sag: Lokalplaner 2016 (1190)

Taget til efterretning

Lokalplan: Afgørelse vedr. ansøgning om
dispensation til anlæggelse af en cykelsti langs
Burkal Kirkevej, Aabenraa Kommune
Lokalplan:: Boliger ved Fladhøj, Rødekro

22

Lønkørsel i marts
Sag: FLØS (1200)

Taget til efterretning

Lønkørsel i marts

23

Påskens gudstjenester - Haderslev Stift søger
ny domprovst - Nyt om navne - To kurser i
maj for gudstjenestens læsere
Sag: Haderslev stift.Orienteringer (851)

Taget til efterretning

Påskens gudstjenester - Haderslev Stift søger ny
domprovst - Nyt om navne - To kurser i maj for
gudstjenestens læsere

24

Tak for den fine boggave
Sag: Provstiudvalget diverse (1031)

Taget til efterretning

Tak for den fine boggave

25

Referat af info-møde for menighedsråd d. 17.
marts 2016
Sag: Alle menighedsråd (1080)

Taget til efterretning

Referat af info-møde for menighedsråd d. 17.
marts 2016

26

Referater fra stiftsrådsmøder
Sag: Stiftsrådet (1187)

Taget til efterretning

Referater fra stiftsrådsmøder
Referat,04-04-2016
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Orientering

27

Eventuelt

-Kjeld: kontaktpersoner fra menighedsrådene har
drøftet satser for vikarlønninger. Provstiets
vejledende takster er vejledende og kan forhandles
med vikarerne i de enkelte sogne. Der er ikke
lovhjemmel for at betale kørsel. Vikarer må trække
kørsel fra i skat.
Kirsten: Har været på en rigtig god konference om
"kirke på landet". Kirsten er på stiftsplan blevet
provst for "kirke på landet".
Kirsten og biskoppen har haft møde med
borgmester og kommunaldirektøren for Aabenraa
kommune.
Der har været besøg i provstiet af 12 studerende fra
pastoralseminariet.

28

Kommende PU møder

Taget til efterretning

- Tirsdag d. 3. maj 2016 – Afbud fra Ove
Steiner Rasmussen
- Tirsdag d. 31. maj 2016
- Tirsdag d. 28. juni 2016. Især budgetmøde
- Ingen møder i juli
- Tirsdag d. 9. august 2016 – afbud fra Jens
Kvist
- Torsdag d. 25. august 2016 kl. 19,00 – 21,00
på Folkehjem: Budgetsamråd
- Tirsdag d. 6. september 2016
- Tirsdag d. 4. oktober 2016
- Tirsdag d. 1. november 2016
- Tirsdag d. 6. december 2016

Referat,04-04-2016
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Underskrifter vedr. møde d. 04-04-2016

Kirsten Kruchov Sønderby

Anna Kristine H Schumacher

Anne-Marie Bomholt Laier

Even Helge Christensen

Jens Christian Hvergel

Jens Kvist

Jes Jessen Iversen

Kirsten Kruchov Sønderby

Kjeld Sørensen

Ove Steiner Rasmussen
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