Referat
Aabenraa Provsti – Møder

05.02.19 Provstiudvalgsmøde - d. 05-02-2019 kl. 16:30 til 20:00
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
Afholdt i Burkal sognehus

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Behandling

2 - Referat fra sidste møde
Behandling

3 - Hjordkær: Nye kirkegårdsvedtægter 2019
Behandling

Godkendt
Referatet var ikke medbragt til Burkal, så det skal
underskrives på PU møde i marts

Godkendt på betingelse af, at to sætninger slettes.
Den tilrettede kirkegårdsvedtægt indsendes herefter
til provstens underskrift.

Sager:
Hjordkær- kirkegårdsvedtægter 2019 (2019 - 2771)
Bilag:
kirkegårdsvedtægter, Hjordkær sogns
Kirkegårdsvedtægt_2019

4 - Fra Tinglev mr: Anmodning om salg af mindre
jordareal.pdf
Behandling
Ansøgning om tilladelse til skelændring.
Vedr. ejendommen Nørremarken 11, Tinglev: Der er
forskel mellem de reelle skel og de matrikulære
registreringer.

Sager:
Tinglev - salg af mindre jordareal.pdf (2019 - 3601)

Godkendt

Bilag:
Fra Tinglev mr Anmodning om salg af mindre
jordareal.pdf, Tinglev salg af mindre jordareal

5 - Øster Løgum mr: anmodning om 5 % midler til
stråtag

Godkendt
Der er tale om en beklagelig fejl og en uforudset
udgift, som kirkekassen ikke selv kan dække.

Behandling
Når alle udgifter er afholdt, skal der indsendes en
Der var bestilt opfyldning af rygning på Øster Løgum samlet regning med oplysning om kirkekassens
præstegårds stråtag.
kontonummer.
Tækkeren har imidlertid tækket hele taget på
østsiden af huset.
Det var planen, at dette først skulle foretages om 1-2
år.
Omkostninger: kr. 101.825,00 inkl. moms.
Der er tale om en helt uforudset udgift,
som kirkekassen ikke kan bære.

Sager:
5 % midler 2019 - ansøgninger (2019 - 743)
Bilag:
Vedr. stråtag, Faktura fra KAJTÆK

6 - Aabenraa : Vedr. stiftslån og finansiering af
renovering af præstegården Kirkebakken 1,
Aabenraa
Behandling
Aabenraa sogn ønsker at optage det i tidligere
ansøgning anførte stiftslån på 1.250.000,- kr. til
formålet og ønsker at finansiere den resterende del
af renoveringsudgiften på 750.000,- kr. med de
midler, som i regnskab 2017 er tilsidesat til formålet.
Projekteringen af renoveringsarbejdet er igangsat,
og der anmodes om, at lånet etableres, så det er
muligt at trække midler herfra fra maj måned 2019.

Sager:
Aabenraa: renovering af præsteboligen Kirkebakken
1. (2018 - 39441)
Bilag:
VS Vedr. stiftslån og finansiering af renovering af
Kirkebakken 1

Godkendt.
Lånet bliver 2 årigt med første afdrag i 2021
Videresendes til Haderslev stift med
låneanmodning.

7 - Konsulentrunde i Haderslev Stift den 23. og 24.
april 2019
Behandling

Sendes til menighedsrådene i provstiet.
Eventuelle emner:
Tårnet i Øster Løgum kirke slår revner
Problemer med tagrytteren / tårnet på Skt. Nicolaj
kirke i Aabenraa

Konsulentrunde forår 2019 afholdes d. 23. og 24.
april 2019
Har vi noget der skal med?

Sager:
Haderslev Stift - konsulentrunde - april 2019 (2018 42884)
Bilag:
Aktdokument, Brev til PU DAP april 2019

8 - Provstiudvalgets bemærkninger til
budgetdrøftelse og fællesmøde
Behandling
- Haderslev Stiftsråd har haft en foreløbig drøftelse
af budget 2020, hvor de er kommet frem til
følgende:
Evt. styrkelse af kommunikationsområdet,
genforening 2020, visitatsmøder 2020 og større
fokus på rekruttering af præster.
Har provstiudvalget nogle bemærkninger til
stiftsrådets foreløbige drøftelse evt. andre forslag?
- Medio februar drøfter planlægningsudvalget
indhold/temaer på det kommende fællesmøde (12.
november 19` kl. 17.00 – 21.00) mellem stiftsråd og
provstiudvalg,
Har provstiudvalget nogle forslag til temadrøftelser,
oplægsholdere etc. til fællesmødet?

Sager:
Provstiudvalget - diverse 2019 (2019 - 2201)
Stiftsrådsmøder Haderslev Stift - Fredericia Provsti
(2018 - 32112)
Bilag:
Provstiudvalgets bemærkninger til budgetdrøftelse
og fællesmøde, Provstiudvalgets bemærkninger til
budgetdrøftelse og fællesmøde

Provstiudvalget bakker op om de emner, som
Stiftsrådet foreslår til budget 2020.
Forslag til temadrøftelse til Fællesmøde i november
2019:
Hvad er stiftets visioner for kommunikation?
Man kunne eventuelt invitere en god
foredragsholder, der er vidende om emnet
kommunikation.

9 - Skal vi flytte bank?
Behandling
Etiske og praktiske overvejelser om bankskift:
I vores nuværende bank betaler vi ingen negative
renter for vores indestående.
Det kommer vi til, hvis vi skifter bank.

10 - Rest fra Initiativpulje kr. ønskes overført til
Skole-kirke konto

Foreløbig beholder vi den bank vi har og lukker konti
i de to øvrige banker.
Drøftelsen sættes på igen til provstiudvalgsmøde i
juni.

Godkendt

Behandling
Resten af Initiativpuljen kr. 70.096,94 er tidligere
blevet lovet til skole-kirke projekter.
Skole-kirke har overskud fra tidligere år, som skal
overføres til i år.
For at gøre regnskabet mere logisk og overskueligt,
ønskes Initiativ puljen sammenlagt med det til skolekirke budgetterede beløb på én selvstændig
bankkonto.

Sager:
Provstiudvalget - diverse 2019 (2019 - 2201)
Bilag:
Aktdokument

11 - Sogn.dk og hjemmeside kursus

Godkendt.

Behandling

Der afholdes kursus i slutningen af maj /
begyndelsen af juni.
Der skal findes et sted med god netforbindelse, så
deltagerne kan arbejde med deres egne pc'er

Nogle menighedsråd har særdeles velfungerende
hjemmesider.
Andre har hjemmesider, der ikke er opdaterede eller
er meget uoverskuelige.
Der er mulighed for (gratis) at have en let udvidet
hjemmeside på sogn.dk.
Siderne på sogn.dk kommer oftest først frem, når
man googler de enkelte sogne.
Gitte vil gerne afholde kursus i, hvordan man bruger
sogn.dk for de menighedsråd, der kunne tænke sig
den mulighed.

Sager:
Provstiudvalget - diverse 2019 (2019 - 2201)
Bilag:
Aktdokument

12 - Principiel snak om fremtidssikrende tiltag
Behandling
Sager:
Fremtidssikrende tiltag 2019 (2019 - 2205)
Bilag:
Aktdokument

I budget 2020 vil der blive udbetalt samlet ca. kr. 5.
mill til menighedsrådene i provstiet.
Foreløbig drøftelse:
- Man kunne f. eks. opfordre menighedsrådene til at
investere, således at det vil kunne mærkes som
besparelse i budgetterne i årene fremover.
- Et idekatalog til menighedsrådene vil være en god
ide.
- Eventuelt emne til formandsmøde i april: Kom med
gode ideer til grønne tiltag.
- Kirken bør også være en part i klimadebatten .
Medtages på PU møde 05.03.19 til videre drøftelse.

13 - Budget 2020
Behandling

Principperne for budget 2019 fastholdes i budget
2020.
Medtages som punkt på næste PU møde 05.03.19

Indledende drøftelse af budget 2020 og
budgetsamrådet

14 - Fra Rise mr: Restbeløb vedr. præstegård
Ringvej 5 - 5% midler til istandsættelse af
præsteboligen if. præsteskifte.
Behandling
Renovering af præstegården Ring 5, Rise er nu
afsluttet og har kostet kr. 603.506,44
Rise menighedsråd har fået bevilget i alt kr. 600.000
af 5 % midlerne til renoveringen.
Der er udbetalt kr. 430.000.
Ansøgning om udbetaling af restbeløbet på kr.
170.000 samt at det resterende beløb på kr. 3.506,44
afholdes af kirkekassens frie midler.
Sager:
5 % midler 2019 - ansøgninger (2019 - 743)
Bilag:
Rise - præstegård Ringvej 5 - 5% midler til
istandsættelse af præsteboligen if. præsteskifte.,
9014 Rise - anlægsregnskab Ringvej 5

Godkendt

15 - Fra Holbøl mr: Anmodning om godkendelse af
honorar -

Godkendt

Behandling
Anmodning om godkendelse af honorarer til
formand, kasserer og kontaktperson
Sager:
Holbøl menighedsråd konstituering (2018 - 38893)
Bilag:
Godkendelse af honorar - Holbøl

16 - Burkal referat af byggemøder

Taget til efterretning

Orientering
Sager:
Burkal kirke - istandsættelse (2018 - 6616)
Burkal kirke - istandsættelse (2018 - 6616)
Bilag:
VS BURKAL KIRKE. Restaurering det bemalede loft og
historisk inventar, Nr. 4, VS BURKAL KIRKE.
Restaurering bemalede lofter og historisk inventar.
Byggemøde nr. 5, Nr. 5

17 - Holbøl mr: ændring i menighedsrådets
sammensætning

Taget til efterretning

Orientering
Sager:
Holbøl menighedsråd konstituering (2018 - 38893)
Bilag:
Holbøl mr - ændring

18 - Aflysning af suppleringsvalg i Løjt Sogns
Menighedsråd

Orientering
Sager:
KM - menighedsrådsvalg - suppleringsvalg - den 19.
marts 2019 (2018 - 41724)

Taget til efterretning

Bilag:
Aktdokument, Aflysning af suppleringsvalg i Løjt
Sogns Menighedsråd

19 - Uge præstegård Indflytningssyn 19.12.18
Taget til efterretning
Orientering
Sager:
Syn 2019 (2019 - 2189)
Bilag:
Indflytningssyn Uge Præstegård d. 19. december
2018, Uge præstegård indflytningssyn 19.12.18

20 - Varnæs mr: Ønske om suppleringsvalg
Taget til efterretning
Orientering
Sager:
Varnæs mr - svar på spørgsmål vedr.
menighedsrådet (2019 - 2197)
Varnæs Menighedsråd. Valg 2019 (2019 - 3597)
Varnæs Menighedsråd. Valg 2019 (2019 - 3597)
Bilag:
Varnæs vedr. menighedsråd, Anmodning om
udtalelse fra Varnæs Sogns Menighedsråd, Fra
Varnæs mr Ønske om suppleringsvalg, Dokument
(26)

21 - Lokalplaner
Taget til efterretning
Orientering

Sager:
2019 - Lokalplaner (2019 - 2188)
2019 - Lokalplaner (2019 - 2188)
Bilag:
Meddelelse om statusændring til aflyst for
kommuneplanstrategi null Sund Vækst Vækststrategi 2016-28 i Aabenraa, Meddelelse om
statusændring til aflyst for lokalplan 16-16 Boliger,
ferie- og fritidsformål ved Lundtoft - Landzone i
Aabenraa

22 - Nyhedsbrev fra PU vedr. elpriser, kirkegårde,
PU kalender

Taget til efterretning

Orientering
Sager:
Menighedsråd - orienteringer 2019 (2019 - 2194)
Bilag:
Nyhedsbrev fra PU vedr. elpriser, kirkegårde, PU
kalender

23 - Provstesyn 2019: Bov, Bjolderup-Uge, Felsted,
Varnæs, Kliplev og Holbøl

Taget til efterretning

Orientering

Sager:
Provstesyn 2019 til Bov, Bjolderup-Uge, Felsted,
Varnæs, Kliplev og Holbøl (2019 - 3494)
Bilag:
Provstesyn 2019 Bov, Bjolderup-Uge, Felsted,
Varnæs, Kliplev og Holbøl

24 - Til provstier vedr. Notat om møde i lokal F2
arbejdsgruppe den 15. januar 2019

Taget til efterretning

Orientering
Sager:
F2 - Nyt journalsystem - lokal F2-arbejdsgruppe 2019 (2019 - 2940)
Bilag:
Aktdokument, Notat om møde i F2 arbejdsgruppe
den 15. januar 2019

25 - Eventuelt
Orientering

Hvordan går det med driften af kirkegårdene i
provstiet i forhold til beregningsmodellen?
Medtages som behandlingspunkt på PU
møde 05.03.19

26 - Kommende PU møder
Taget til efterretning
Orientering

Tirsdag d. 5. marts 2019
Tirsdag d. 2. april 2019
Tirsdag d. 7. maj 2019
Tirsdag d. 25. juni 2019
Tirsdag d. 13. august 2019
Tirsdag d. 27. august 2019: Budgetsamråd
Tirsdag d. 3. september 2019
Tirsdag d. 1. oktober 2019
Tirsdag d. 5. november 2019
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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