Referat for: Aabenraa Provstiudvalg
PU møde 4. april 2017. Kl. 16,30
Mødested: Provstikontoret

Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

Referat fra sidste møde

Godkendt

3

Bov Brev om frigivelse af midler
Sag: Bov (951) - Bov Sogn

Godkendt

Bov Brev om frigivelse af midler

4

Drøftelse af personalekonsulentens rolle i
forbindelse med ansættelser i sognene i
Aabenraa Provsti.
Sag: Fælles personalekonsulent (954)

Inden menighedsrådene opslår ledige stillinger,
opfordrer provstiudvalget indtrængende til, at
provstiets personalekonsulent kontaktes for råd og
vejledning.

Drøftelse af personalekonsulentens rolle i
forbindelse med ansættelser i sognene i
Aabenraa Provsti.

5

Gravstedsleje 2017

Leje af gravsted forhøjes med 250 % ved
erhvervelse og forlængelse.
Leje ved forlængelse af gravsted gøres
omkostningsfri for medlemmer af folkekirken.
Nye priser udsendes snarest til alle menighedsråd.

6

Rise Kirke - anmodning om medfinansiering
af tårnprojekt
Sag: Rise kirke (988) - Rise Sogn

Godkendt, at Rise menighedsråd kan iværksætte
istandsættelse af kirketårnet, i henhold til
Stiftsøvrighedens godkendelse af 15.04.2016.

Rise Kirke - anmodning om medfinansiering af
tårnprojekt

Provstiudvalget har endvidere godkendt, at der
optages lån i stiftsmidlerne på op til kr. 5.000.000 med en afdragstid på 5 år.

7

Tinglev Vedtægt for kontaktperson
Sag: Tinglev menighedsråd (1121) - Tinglev
Sogn
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Godkendt

Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

Tinglev Vedtægt for kontaktperson

8

Tinglev Vedtægt for kirkeværge
Sag: Tinglev menighedsråd (1121) - Tinglev
Sogn

Godkendt

Tinglev Vedtægt for kirkeværge

9

Aabenraa kirkegård - drøftelse af
finansiering i forbindelse med ændringer på
kirkegården
Sag: Aabenraa kirkegård (1059) - Aabenraa
Sogn

Aabenraa sogn bedes udarbejde helhedsplan for
kirkegården.
I forbindelse hermed, kan der komme større
anlægsudgifter.
Provstiudvalget afventer udspil fra menighedsrådet.

Aabenraa kirkegård - drøftelse af finansiering i
forbindelse med ændringer på kirkegården

10

PUK budget 2018
Forhøjes med løn for skole-kirkekoordinator.
Stiftbidrag er stort set uændret.
Der er kun sket få omposteringer i forhold til
budget 2017.

11

Budget 2018

Godkendt.
Medtages på førstkommende PU møde til endelig
godkendelse.

Der afholdes budgetsamråd samt orienteringsmøde
om valg til provstiudvalget på Folkehjem torsdag d.
24. august 2017 kl. 17,30 OBS ændret tidspunkt!
Oplysninger om tilmelding, økonomiske oversigter
m.m. udsendes til alle menighedsråd i midten af
august måned.
Som varslet, er driftsrammen uændret i forhold til
budget 2015.
Provstiudvalget ønsker at fastholde
kirkeskatteprocenten på 0,95 %.
Provstiudvalget har besluttet, at der i 2018
opkræves kr. 1.000.000 til provstiets reservefond.
Provstiudvalget vil bede menighedsrådene
gennemgå den fælles prioriteringsliste, genoverveje
de ønsker som står der og evt tilføje nye. OG
indsende alle ønsker til listen inden 15 august
Provstiudvalget håber, at menighedsrådene vil
gennemarbejde budgetterne grundigt og tilpasse
lønudgifter til de faktiske forhold.
Menighedsrådene bedes huske, at skrive ønsker og
målsætning i budget 2017.
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Mødepunkt

Beslutning

Provstiudvalget henstiller til, at samtlige
medarbejdere konteres på formål (dog ikke på
fælles formål).
Provstiudvalget gør endvidere opmærksom på, at
det er ønskeligt, at sogne, som har et større
overskud af frie midler, bruger disse til
ekstraordinært afdrag på lån, for således at gøre
plads til nye projekter og lån.

Referat,04-04-2017

Side: 3

Orientering
12

Bov forespørgsel vedr. konsulentrunde
Konsulentrunde
Sag: Konsulentrunde i Haderslev Stift (1011)

Taget til efterretning

Bov forespørgsel vedr. konsulentrunde
Konsulentrunde

13

Burkal Sogn - Syn 2017
Sag: Syn 2017 (1265)

Taget til efterretning

Burkal Sogn - Syn 2017

14

Bylderup kirke - murværk. Arkæologisk
rapport
Sag: Bylderup Kirke (917) - Bylderup Sogn

Taget til efterretning

Bylderup kirke - murværk. Arkæologisk rapport
Bylderup Kirke sagens stade 08.03.17

15

Hellevad præstegård fraflytningssyn
08.03.17
Sag: Hellevad præstegård (1263) - Hellevad
Sogn

Taget til efterretning

Hellevad præstegård fraflytningssyn 08.03.17

16

Uge kirkegård: Vedr. Fældning af træer.
Sag: Uge kirkegård (1049) - Uge Sogn

Taget til efterretning

Uge kirkegård: Vedr. Fældning af træer.

17

Varnæs kirkegård adgangssti - NY
Detailplan, arbejdsbeskrivelse - sti med fast
belægning
Sag: Varnæs kirkegård (1062) - Varnæs Sogn

Taget til efterretning

Varnæs kirkegård adgangssti - NY Detailplan,
arbejdsbeskrivelse - sti med fast belægning

18

Fælles regnskabskontor i Rise - ønsker I at
være med?
Sag: Rise: Nyt fælles regnskabskontor i
Referat,04-04-2017

Taget til efterretning
Side: 4

Orientering
provstiet (1255) - Rise Sogn
Fælles regnskabskontor i Rise - ønsker I at være
med?

19

Lokalplaner
Sag: Lokalplan er 2017 (1252)

Taget til efterretning

Lokalplan VVM redegørelse for etablering af
400 kV luftledningsforbindelse mellem Kassø
og Frøslev
Lokalplan: 400 kV højspændingsforbindelse
Kassø-Tjele
Lokalplan: Tillæg nr. 33 Lergård
Lokalplan: Boligområde mellem Rugkobbel og
Rugløkken
Lokalplan: Sønderport 66-68 i Aabenraa
Lokalplan: Tillæg nr. 06 Sønderport 66-68 i
Aabenraa
Lokalplan: Tillæg nr. 19 Boligområde ved
Kådnermarksvej i Frøslev
Lokalplan: Tillæg nr. 31 Søstvej
Lokalplan: Udvidelse af vindmøllepark ved
Bølå
Aabenraa Kommune - forslag til lokalplan 103
+ tillæg 2 - Teknisk anlæg ved Kassø

20

Minister på besøg, Nyt om navne, Invitation
til stor fælles festdag i Haderslev,
Asylkoordinator stopper, Inspirationsaften
om frivillighed - m.m.
Sag: Haderslev stift.Orienteringer (851)

Taget til efterretning

Minister på besøg, Nyt om navne, Invitation til
stor fælles festdag i Haderslev, Asylkoordinator
stopper, Inspirationsaften om frivillighed Referat,04-04-2017

Side: 5

Orientering
m.m.

21

Eventuelt
Jes har deltaget i møde på Holbøl kirkegård
med kirkegårdskonsulenten og menighedsrådet.
Holbøl menighedsråd får udarbejde ny
helhedsplan for kirkegården.
Underholdning drøftet til
budgetsamråd/orienteringsmøde vedr. valg til
provstiudvalg d. 24. august 2017.

22

Kommende PU møder

Taget til efterretning

- Tirsdag d. 2. maj 2017
- Tirsdag d. 20. juni 2017
- Tirsdag d. 8. august 2017
- Torsdag d. 24. august 2017 kl. 19,00
budgetsamråd
- Tirsdag d. 5. september 2017
- Tirsdag d. 3. oktober 2017
- Tirsdag d. 7. november 2017
- Tirsdag d. 12. december 2017
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Underskrifter vedr. møde d. 04-04-2017

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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