Referat for: Aabenraa Provstiudvalg
PU møde 6. februar 2018. Kl. 16,30
Mødested: Provstikontoret

Fraværende med afbud: Marianne L.Ring
Mødepunkt

Beslutning

1

Bente Iwang deltager

Bente berettede om skole-kirketjeneste i 2017 samt
planer for 2018

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3

Referat fra sidste møde

Godkendt

4

Ansøgninger fra skoletjenesten til
initiativpuljen
Sag: Initiativpuljen (1041)
Ansøgning om i alt kr. 62.000 til forskellige
undervisningsprojekter i 2018

Godkendt

Ansøgningsskema Provstiudviklingspuljen
skole-kirke 2018

5

DAP undervisning for menighedsråd?

I første omgang skal der findes en, der kan holde
DAP kursus for provstiudvalget

Medtaget fra sidste møde
6

Ensted - dør i kirken - Konsulentrunde forår
2018
Sag: Konsulentrunde forår 2018 (1311)
Ensted ønsker at deltage i konsulentrunden i
foråret 2018.
Menighedsrådet har ønsker om en ny kirkedør
fra våbenhuset og ind i kirken, så kister og
kørestole kan køre på en rampe.

Godkendt.
Videresendes til Haderslev stift

Ensted - dør i kirken - Konsulentrunde forår
2018
Konsulentrunde forår 2018
Konsulentrunde forår 2018 - tilrettet brev
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Mødepunkt

Beslutning

Konsulentrunde forår 2018

7

Formandsmøde dato og emner

Fremover bør PU måske deltage i ERFA møderne
for menighedsrådsformænd.
ERFA møderne kan også bruges til information fra
PU.

8

Gavepolitik
Sag: Provstiudvalget diverse (1031)
Drøftelse af retningslinjer for gaver

I Aabenraa provsti henviser vi til, at SKATs regler
for gaver skal overholdes.

Gavepolitik

9

Holbøl - Forpagtningskontrakt til
godkendelse
Sag: Felsted forpagtning (541) - Felsted Sogn

Det er provstiudvalgets opgave, at sikre tryghed for
menighedsrådene.
Provstiudvalget har tidligere søgt rådgivning i en
lignende sag ved Seges.

Holbøl - Forpagtningskontrakt til godkendelse

Provstiudvalget fastholder beslutningen om, at kun
forpagtningskontrakter med bankgaranti eller med
et års forudbetaling, kan godkendes.
Provstiudvalget anerkender, at den nuværende
kontrakt er indgået.
Ved udarbejdelse af ny forpagtningskontrakt, bør
menighedsrådet sikre sig med bankgaranti eller et
års forudbetaling.
Såfremt der ikke er stillet bankgaranti, er ansvaret
menighedsrådets.
Menighedsrådet kan klage over provstiudvalgets
afgørelse. Klageinstansen er stiftsøvrigheden.

10

11

Kursus i ledelse for menighedsråd?
Medtaget fra sidste møde

I forbindelse med budgetsamrådet d. 30. august
2018 vil der blive fokuseret på emnerne
arbejdsmiljø og ledelse for menighedsrådene.
Der skal findes en oplægsholder.

Mellemkirkelig studierejse til Prag
Sag: Haderslev stift.Orienteringer (851)

Jens Chr. Hvergel vil gerne deltage.
Såfremt der er flere der ønsker at deltage, bedes de
meddele det til Kirsten snarest.

Mellemkirkelig studierejse til Prag

12

13

Stiftsrådet - orientering v. Ove Steiner
Rasmussen

Forslag til målsætning for PU
Sag: Provstiudvalget diverse (1031)
Referat,06-02-2018

Opsamling på Hammelev mødet mellem
stiftsudvalg og provstiudvalg: Det var et godt
møde. Oplægget var fint og diskussionen ligeså.
Mere inspirerende end tidligere møder.
Ove er kommet med i udvalget om 2020 fejringen
Målsætninger for Aabenraa Provstiudvalgs virke
Vedtaget på provstiudvalgsmøde d. 6. februar 2018
Side: 2

Mødepunkt

Forslag til målsætning for PU

Beslutning

Provstiudvalget for Aabenraa er sat i verden fordi
evangeliet skal forkyndes på de bedst mulige vilkår
i Aabenraa Provsti og med den mangfoldighed som
er et vilkår i et provsti med mange traditioner, flere
sprog og kulturelle lag.
Provstiudvalget og provst har et tilsyn med at
denne opgave løses i sognene med den bedst
mulige kvalitet.
Det betyder for provstiudvalgets arbejde:
At provstiudvalget både indadtil i forhold til egen
sagsbehandling og udadtil i forhold til
tilsynsopgaven, må stå for legalitet, seriøsitet og
ordentlighed.
At provstiudvalget må følge og sætte sig ind i
politiske og kirkelige dagsordener og beslutninger
som kan have betydning for sognenes forhold.
Og
At provstiudvalget må være opmærksom på og
respektfuld overfor de lokale særpræg, særlige
opgaver og historiske og kulturelle særpræg
Provstiudvalget skal på denne baggrund støtte,
vejlede og inspirere.
Dette bør gøres på et forståeligt sprog, med
konkrete tilbud i form af kurser og undervisning og
med fokus på at bevare et folkeligt og lokalt
engagement omkring sognenes kirker og
evangeliets forkyndelse.
I indeværende periode vil provstiudvalget
endvidere sætte fokus på:
•Medarbejdere og arbejdsmiljø
•Menighedsrådenes ledelsesopgaver
•At alle dele af organisationen tjener evangeliets
forkyndelse

14

PU Økonomisk politik 2018 og frem
Sag: Provstiudvalget diverse (1031)

Medtages på næste PU møde d. 13. marts 2018

PU Økonomisk politik 2018 og frem
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Orientering
15

Bov 4. RYKKER - mangler i Dataarkiv:
menighedsrådets referat af godkendelse af
revisionsprotokollat
Sag: Bov (951) - Bov Sogn
Det er efterfølgende bragt i orden 31.01.18

Taget til efterretning

Bov 4. RYKKER - mangler i Dataarkiv:
menighedsrådets referat af godkendelse af
revisionsprotokollat

16

Burkal kirke - renovering af lofter. STØ
godkendelse og konsulentudtalelser
Sag: Burkal kirke (919) - Burkal Sogn

Taget til efterretning

Burkal kirke - renovering af lofter. STØ
godkendelse og konsulentudtalelser
Burkal kirke - renovering af det bemalede loft
og historisk inventar
Burkal kirke - renovering af det bemalede loft
og historisk inventar
Burkal Kirke. Mr svar til HS

17

Kliplev Kvartalsrapport og budget for 4.
kvartal
Sag: Kvartalsrapporter 2017 (1269)

Taget til efterretning

Kliplev Kvartalsrapport og budget for 4. kvartal

18

Rise Kirke - restaurering af kirketårn.
Referat fra byggemøde 15.01.18
Sag: Rise kirke (988) - Rise Sogn

Taget til efterretning

Rise Kirke - restaurering af kirketårn. Referat
fra byggemøde 15.01.18

19

Tinglev vedr. sognehus. Orientering om PU
holdning
Sag: Tinglev - ny sognegård (1304) - Tinglev
Sogn

Taget til efterretning

Tinglev vedr. sognehus. Orientering om PU
holdning
Referat,06-02-2018
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Orientering

20

Fælleskirkelig gudstjeneste i Christiansfeld
søndag den 4. februar
Sag: Haderslev stift.Orienteringer (851)

Taget til efterretning

Fælleskirkelig gudstjeneste i Christiansfeld
søndag den 4. februar

21

Indflytningssyn Bjolderup præstegård
tirsdag d. 16. januar 2018
Sag: Bjolderup præstegård (1175) - Bjolderup
Sogn

Taget til efterretning

Indflytningssyn Bjolderup præstegård tirsdag d.
16. januar 2018

22

Indflytningssyn for Holbøl præstegård
16.01.18
Sag: Holbøl præstegård. (1216) - Holbøl Sogn

Taget til efterretning

Indflytningssyn for Holbøl præstegård 16.01.18

23

Indflytningssyn Kollund præstegård
16.01.18
Sag: Kollund præstegård. 2014 (1101) - Bov
Sogn

Taget til efterretning

Indflytningssyn Kollund præstegård 16.01.18

24

Kursusdag i det nye F2 . 04.04.18
Sag: Sagssystem ESDH (1268)

Taget til efterretning

Kursusdag i det nye F2 . 04.04.18

25

Lokalplaner
Sag: Lokalplaner 2018 (1310)

Taget til efterretning

Lokalplan Brev fra Aabenraa Kommune Brev
fra Aabenraa Kommune
[Ref.nr.=6ac264fc1f644b87a21635a1ea777a03]
Meddelelse om statusskift i plan i Plandata.dk
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Orientering
Meddelelse om statusskift i plan i Plandata.dk

26

Materialeliste til brug for revision af
årsregnskab 2017
Sag: PUK 2017 (1250)

Taget til efterretning

Materialeliste til brug for revision af
årsregnskab 2017

27

Nyt om det fælles kirkeliv i Haderslev Stift
Sag: Haderslev stift.Orienteringer (851)

Taget til efterretning

Nyt om det fælles kirkeliv i Haderslev Stift

28

Provstesyn 2018 - Tinglev, Bylderup, Løjt,
Ensted og Aabenraa
Sag: Provstesyn 2018 . Brev til
menighedsrådene (1312)

Taget til efterretning

Provstesyn 2018 - Tinglev, Bylderup, Løjt,
Ensted og Aabenraa

29

Sognegrænseændring - Egvad, Rise og
Hjordkær sogne. Biskoppens høringssvar
Sag: Sognegrænseændring (høring). RiseEgvad -Hjordkær (1300)

Taget til efterretning

Sognegrænseændring - Egvad, Rise og
Hjordkær sogne. Biskoppens høringssvar
Egvad mr udtalelse om Sognegrænse ændring
Sognegrænseændring (høring). PU svar

30

Vedr. kørsel-fraværssystem. Brev til alle
provster og provstisekretærer
Sag: Kirkeministeriet, orienteringer (836)

Taget til efterretning

Vedr. kørsel-fraværssystem. Brev til alle
provster og provstisekretærer

31

Vejledning 5 % midler. Aabenraa provsti
Sag: Reservefonden 5% midler (960)
Referat,06-02-2018

Taget til efterretning
Side: 6

Orientering

Vejledning 5 % midler. Aabenraa provsti

32

Eventuelt

Ove: Der kommer snart skitseprojekt vedr.
krematoriet. Der har været afholdt møde med
borgmesteren og kommunaldirektøren.
Kirsten: Der udsendes snart invitation til Den Gode
Skole arrangement i grænsehallerne d18.04.18 kl.
15-19.
Kirsten: Fortalte om planer om 2020 fejring i form
af cykeltur til mindesmærker.

33

Kommende PU møder

Taget til efterretning

Tirsdag d. 13. marts 2018
Tirsdag d. 3. april 2018
Tirsdag d. 1. maj 2018
Tirsdag d. 26. juni 2018: primært budgetmøde
Tirsdag d. 14. august 2018
Torsdag d. 30. august 2018: Budgetsamråd på
Folkehjem
Tirsdag d. 4. september 2018 kl. 17,00
Tirsdag d. 9. oktober 2018
Tirsdag d. 6. november 2018
Tirsdag d. 4. december 2018
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Underskrifter vedr. møde d. 06-02-2018

Kirsten Kruchov Sønderby

Anna Kristine H Schumacher

Anne-Marie Bomholt Laier

Elisa Bagger Sørensen

Jens Christian Hvergel

Jes Jessen Iversen

Kirsten Kruchov Sønderby

Kjeld Sørensen

Marianne Leonhard Ring

Ove Steiner Rasmussen
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