Referat for: Aabenraa Provstiudvalg
PU møde 5. januar 2016. Kl. 16,30
Mødested: Provstikontoret

Mødepunkt
1

Marius deltager
Sag: Stiftsrådet (1187)

Beslutning

Indkaldelse af forslag og input til
stiftsbidragsbudget 2017

Marius orienterede om arbejdet i stiftrådet med
bl.a. faldende dåbstal, eventuel kommende
præstemangel.
Der vil formentlig ikke komme nyt om fremtidig
betaling af tjenestemandspensioner før i marts
måned.
Drøftelse af størrelsen på stiftsbidragt:
Provstiudvalget er positivt indstillet på en stigning
fra 2017.

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3

Referat fra sidste møde

Godkendt

4

"De gule sedler"

Det tager tid at gå i dybden med de forskellige
emner.
Det blev vedtaget, at der hvert år i januar afholdes
stormøde/visionsmøde med menighedsrådene i
provstiet og emnerne fra "de gule sedler" vil blive
temaet for et kommende møde.
Der laves Nyhedsbrev fra provstiet og her
orienteres om planer vedr. emnerne.
Ligeledes orienteres menighedsrådene på
Stormødet d. 21. januar 2016

Referat af stiftsrådsmøde december

Jens K, Anne Marie og Kirsten har holdt møde
og drøftet "de gule sedler".
De vil foreslå at man samler tankerne fra de
gule sedler med kirkelige emner i en debatdag
(som også er ønsket på sedlerne) evt. med
workshops
Om at give arven videre!
Hvis vi mener at evangeliet skal forkyndes og
Folkekirken er en god ramme for dette, hvordan
får vi så givet dette videre til vores medlemmer,
så de forstår og forbliver Folkekirken?
Så de får deres børn døbt og glæder sig ved at
Folkekirken er deres!
Inspiration, glæde og stolthed bør være
nøgleordene for sådan en
debatdag/fyraftensmøde!
"De gule sedler"
”Det kirkelige arbejde”:
- Udvikle det kirkelige arbejde til gavn for
menigheden
- Arbejde for at få flere døbt.
Spaghettigudstjeneste for dåbsproblemet?
- Dåbsprojekt
- Kirke på landet. Nyt indsatsområde
(samarbejde mellem flere sogne)
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- Kirkevækst koster, så vil skal støtte
præsternes aktiviteter
-Hvordan holder vi medlemmer i kirken (dåb,
konfirmation)?
- Overflødige kirker? Lejlighedskirker?
- Ungdomspræst / ungdomskirke (fysisk)
- Samarbejde sognene imellem
- At vi kan nå flere af sognebørnene end vi gør
nu
- Skabe opmærksomhed om menighedsrådenes
arbejde og motiverer nye medlemmer
- Provstiet trænger til en debatdag
- Vi skal fortælle succeshistorier

5

Høring vedr. udkast af bekendtgørelse om
valgret og valgbarhed ved flytning mellem
menighedsrådskredse i et pastorat og ved
oprettelse af nye flersognspastorater mm
Sag: Kirkeministeriet. Høringer (1056)

Ingen bemærkninger

Høring vedr. udkast af bekendtgørelse om
valgret og valgbarhed ved flytning mellem
menighedsrådskredse i et pastorat og ved
oprettelse af nye flersognspastorater mm

6

Stiftspræstestævne 2016

Provstiudvalget er indstillet på at give tilskud på op
til kr. 25.000.

Aabenraa provsti står for planlægning af
stiftspræstestævnet i år.
Stævnet afholdes på Brandbjerg højskole og
stiftet betaler indkvartering og forplejning.
Stiftet har dog kun budgetteret med kr. 16.500
til foredragsholdere m.m.
7

Vejledning vedrørende
forpagtningskontrakter
Sag: Forpagtning (1176)

Godkendt med små ændringer.
Vejledningen udsendes til alle menighedsråd og
lægges på provstiets hjemmeside.

Vejledning vedrørende forpagtningskontrakter
Forpagtning oversigt 2015.xls

8

Sygehuspræster rådighedsbeløb
Sag: Sygehuspræst Aabenraa sygehus (1091)
Der er ansat en 50% sygehuspræst til den
psykiatriske afdeling på Aabenraa sygehus.
Der mangler imidlertid et rådighedsbeløb til
trykning af foldere og andre løbende udgifter.

Der bevilges kr. 8.000 af provstiudvalgskassen i
2016.

Rådighedsbeløb for sygehuspræsters arbejde
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Beslutning

SV: Rådighedsbeløb for sygehuspræsters
arbejde

9

Aabenraa: Kostpris for kremeringer
Sag: Aabenraa kirkegård (1059) - Aabenraa
Sogn
Taksterne fra 2015 ønskes fastholdtt i 2016

Godkendt

Aabenraa: Kostpris for kremeringer

10

Provstesyn 2016

Godkendt at der afholdes provstesyn i Burkal og
Rise i 2016.

2016 er egentlig "provstesyn-frit" år.
Kirsten foreslår at der alligevel afholdes
provstesyn to steder, nemlig i Burkal og Rise
(som egentlig skulle have provstesyn i 2017).
11

Rise Kirke - tagomlægning af
tårn/restaurering af spir.
Sag: Rise kirke løse skiferplader på kirkens
tårn. (988) - Rise Sogn
Projektbeskrivelse.
Når tårnprojektet er myndighedsgodkendt agter
menighedsrådet at søge fondsmidler til
finansieringen.
Pris i henhold til overslag ca. 9.2 mill. inkl.
moms

Projektet videresendes med anbefaling til
konsulenternes udtalelse

Rise Kirke - tagomlægning af tårn/restaurering
af spir. Projektbeskrivelse
Renovering Rise Kirkes tårn - ingeniørnotat af
d. 30.12.2015

12

Opnormering af skole-kirke medarbejders
timetal

Godkendt fra 1. januar 2016
Stillingen genforhandles i januar 2017.

Forslag om opnormering fra 9 til 15 timer.
Stillingen finansieres indtil august 2017 af
provstiets udviklingspulje.
13

Nye møbler til mødelokalet Næstmark 19

Provstiudvalget anmoder Aabenraa menighedsråd
om bedre møbler i mødelokalet Næstmark 19.

14

PUK beholdningseftersyn 2015
Sag: PUK 2015 (1164)

Taget til efterretning

PUK beholdningseftersyn 2015
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15

Burkal kirke - jernankre i nordsiden restaurering. STØ og konsulentudtalelser
Sag: Burkal kirke - jerankre i nordsiden +
stenbelægning. (919) - Burkal Sogn

Taget til efterretning

Burkal kirke - jernankre i nordsiden restaurering. STØ og konsulentudtalelser

16

Bylderup Kirke. Referat af byggemøde
02.12.15
Sag: Bylderup Kirke. Diverse arbejder. (917) Bylderup Sogn

Taget til efterretning

Bylderup Kirke. Referat af byggemøde
02.12.15
Bylderup Kirke. Referat af byggemøde
10.12.15

17

Ensted Menighedsråd. Ny formand Til HS
Sag: Ensted menighedsråd (1117) - Ensted
Sogn

Taget til efterretning

Ensted Menighedsråd. Ny formand Til HS

18

Hellevad Kirke. Referat af byggemøde
02.12.15
Sag: Hellevad kirke: tårn og borebiller (883) Hellevad Sogn

Taget til efterretning

Hellevad Kirke. Referat af byggemøde 02.12.15
Hellevad Kirke: Referat af byggemøde
16.12.15

19

Holbøl Kirke - varmeanlæg
Skitsebeskrivelse. Afventer
projektbeskrivelse til konsulentudtalelse
Sag: Holbøl Kirke - varmeanlæg (1181) Holbøl Sogn

Taget til efterretning

Holbøl Kirke - varmeanlæg Skitsebeskrivelse.
Afventer projektbeskrivelse til
konsulentudtalelse
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Holbøl Kirke - varmeanlæg projektbeskrivelse.
ARKs bemærkninger

20

Rise Sognegård - byggemødereferat nr. 33
Sag: Rise: Sognegård ombygning (905) - Rise
Sogn

Taget til efterretning

Rise Sognegård - byggemødereferat nr. 33
Rise Sognegård - byggemødereferat nr. 34

21

Tinglev - besigtigelse af tag. Anker Ravn
Knudsen
Sag: Tinglev kirke - tag (1184) - Tinglev Sogn

Taget til efterretning.
Provsten kontakter menighedsrådet angående taget.

Tinglev - besigtigelse af tag. Anker Ravn
Knudsen

22

Øster Løgum - besigtigelse af tag. Anker
Ravn Knudsen
Sag: Øster Løgum kirke - tag (1183) - Øster
Løgum Sogn

Taget til efterretning.
Provsten kontakter menighedsrådet angående taget.

Øster Løgum - besigtigelse af tag. Anker Ravn
Knudsen

23

Øster Løgum svar vedr. ændring i
kirkegårdsvedtægt
Sag: Øster Løgum Kirkegård. (859) - Øster
Løgum Sogn

Taget til efterretning

Øster Løgum svar vedr. ændring i
kirkegårdsvedtægt

24

Annoncering i feriemagasinet "Aabenraa &
Grænselandet 2016"
Sag: Provstiudvalget diverse (1031)

Taget til efterretning

Annoncering i feriemagasinet "Aabenraa &
Grænselandet 2016"
SV: Annoncering i feriemagasinet "Aabenraa &
Grænselandet 2016"
Referat,05-01-2016

Side: 6

Orientering

25

Kommuners betaling ved boudlæg erhvervelse og vedligeholdelse af gravsted
Sag: Kommuners betaling ved boudlæg erhvervelse og vedligeholdelse af gravsted
(1185)

Taget til efterretning

Kommuners betaling ved boudlæg - erhvervelse
og vedligeholdelse af gravsted

26

Lokalplaner
Sag: Lokalplaner 2015 (1131)

Taget til efterretning

Indkaldelse af idéer og forslag: Opgradering af
luftledning mellem Kassø-Frøslev, Aabenraa
Kommune
Aabenraa Kommune - opgradering af
luftledning mellem Kassø-Frøslev

27

Offentliggørelse af budgetter og regnskaber
Sag: Kirkeministeriet, orienteringer (836)

Taget til efterretning

Offentliggørelse af budgetter og regnskaber

28

Til kalenderen: provstiarrangementer i 2016
Sag: Alle menighedsråd (1080)

Taget til efterretning

Til kalenderen: provstiarrangementer i 2016

29

Tyske menigheders brug af danske
folkekirker - regulering 2016
Sag: Tyske menigheders brug af danske
folkekirker (1095)

Taget til efterretning

Tyske menigheders brug af danske folkekirker regulering 2016

30

Varmeaftale Kollund præstegård. Godkendt
Sag: Kollund præstegård. 2014 (1101) - Bov
Sogn

Taget til efterretning

Varmeaftale Kollund præstegård. Godkendt
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31

Fælles regnskabsfører

Taget til efterretning

32

Eventuelt

Kirsten:
Der vil være overskud i PUK kassen for 2015 og
provsten vil gerne bruge en del af overskuddet til at
styrke rekruttering og fastholdelse af præster i
provstiet.
Medtages på dagsordenen på næste PU møde.

33

Kommende provstiudvalgsmøder

Afbud fra Jes Iversen til PU møde 8. februar 2016

Provstiudvalgsmøder afholdes kl. 16,30 på
provstikontoret (med mindre andet er nævnt)
- Torsdag d. 21. januar 2016 kl. 17,00 - 19,00
på Folkehjem: Stormøde for menighedsråd om
”Det gode menighedsrådsarbejde”
- MANDAG d. 8. februar 2016
- Tirsdag d. 1. marts 2016
- Torsdag d. 17. marts 2016 kl. 17,30 - 20,00:
Infomøde for menighedsråd
- Tirsdag d. 5. april 2016
- Tirsdag d. 3. maj 2016
- Tirsdag d. 31. maj 2016
- Tirsdag d. 28. juni 2016. Især budgetmøde
- Ingen møder i juli
- Tirsdag d. 9. august 2016
- 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
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Underskrifter vedr. møde d. 05-01-2016

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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