Referat for: Aabenraa Provstiudvalg
PU møde 6. september 2016. Kl. 16,30
Mødested: Provstikontoret

Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

Referat fra sidste møde

Godkendt

3

Budget 2017 - endelig vedtagelse
Sag: BUDGET 2017 (1201)

Godkendt.
Provstiudvalget ønsker at fastholde
kirkeskatteprocenten på 0,95 %
Den samlede ligning for kirkekasserne, PUK,
stiftsbidrag og landskirkeskat bliver kr. 70,370,127

Endelig fastsættelse af stiftsbidraget for 2017 oplysning om provstiets samlede lokale
ligningsbeløb i 2017.

4

Skole-kirkemedarbejder. Ansættelse og
finansiering efter 01.08.17
Skole-kirke koordinators løn betales indtil
01.08.17 af provstiets initiativpulje.
Se også hjemmesiden for skole-kirke i
Aabenraa provsti:

Der udsendes besked til følgende med de endelig
tal:
Alle menighedsråd i provstiet
Aabenraa kommune
Haderslev stift
JyskeVestkysten og Ugeavisen
Godkendt at stillingen opnormeres til en 50 %
stilling fra 01.08.17
Da der ikke er budgetteret med løn i PUK kassen i
2017, ansøges Provstiets initiativpulje om fortsat
dækning af lønudgiften indtil udgangen af 2017.
Rådighedsbeløb for PUK kassens skole-kirkekonto
fastsættes til kr. 40.000 i 2018.

www.aabenraaprovsti.dk/skole-kirke
5

Forslag vedtægt for Kirke-skolemedarbejder
2017Sag: Skole-Kirke-koordinator (1125)

Provstiudvalget henstiller til, at skolekirkekoordinator stillingen fra 01.08.17 overgår til
vedtægt vedgået af provstiets menighedsråd.
Vedtægten udsendes med følgeskrivelse til alle
menighedsråd til godkendelse.

Forslag vedtægt for Kirke-skolemedarbejder
2017-

6

Hellevad Anmodning om låneforhøjelse
Sag: Hellevad kirke: tårn og borebiller (883) Hellevad Sogn
På grund af uforudsete arbejder, anmodes om
låneforhøjelse til i alt kr. 14.645.000

Referat,06-09-2016

Godkend, at lånet på kr. 13.000.000 til
istandsættelse af Hellevad kirke forhøjes til i alt kr.
14.645.000.
Forhøjelsen skyldes, at der er under restaureringen
Side: 1

Mødepunkt

Hellevad Anmodning om låneforhøjelse

Beslutning
er fundet flere uforudsete skader i kirkens
konstruktion.
Renter og afdrag på lånet skal i 2017 finansieres af
kirkekassens egne ligningsmidler.

7

Kliplev anmodning om ændring af
anlægsmidler
Sag: Kliplev kirkekasse (1167) - Kliplev Sogn

Godkendt

Kliplev anmodning om ændring af
anlægsmidler

8

Rise kirke - tagomlægning af tårn restaurering af spir. Finansiering
Sag: Rise kirke løse skiferplader på kirkens
tårn. (988) - Rise Sogn
Pris iht. overslag kr. 9.702.000
Anmodning om at halvdelen af projektet
finansieres via lån i stiftsmidlerne.
Den anden halvdel søges dækket via fonde.

Provstiudvalget godkender medfinansiering på de
beskrevne vilkår.
Der bør foreligge mindst to tilbud på projektet.

Rise kirke - tagomlægning af tårn - restaurering
af spir. STØ godkendelse og
Konsulentudtalelser
Rise Kirke - tagomlægning af tårn/restaurering
af spir. Projektbeskrivelse til HS
Anmodning fra Rise Kirke om medfinansiering
af tårnprojekt, jvf. korrespondance med AP
Møller Fonden.

9

Vejledning for økonomiske principper for
kirkegårdsdrift

Flere menighedsråd har ønsket vejledning om
økonomiske principper for kirkegårdsdrift.
Opmålinger finder ikke længere sted og
begravelsesskikkene ændrer sig.
Provstiudvalget har derfor udarbejdet disse
vejledende grundbeløb tiltænkt fra og med budget
2018.
Grundbeløbene er vejledende og skal dække
udgifter til faste elementære opgaver på
kirkegården. f.eks.:
- Åbning og lukning af kirken.
- Pasning og vedligehold af græsarealer og stier på
kirkegården og til kirken.
- Vedligehold af bevaringsværdige og fredede
gravminder.
De steder hvor kirken ligger på kirkegården, er det
vejledede grundbeløb kr. 50.000 pr. kirkegård.

Referat,06-09-2016

Side: 2

Mødepunkt

Beslutning
Hvis kirke og kirkegård er adskilt, er grundbeløbet
tillagt kr. 25.000.
Aabenraa kirkegård har særlig mange krigergrave
og bevaringsværdige gravsteder, beløbet er fastsat
efter dette.
Vejledende grundbeløb for kirkegårdsdrift i
Aabenraa provsti:
Bjolderup50.000
Bov 125.000
Burkal50.000
Bylderup50.000
Egvad50.000
Ensted50.000
Felsted50.000
Genner50.000
Hellevad50.000
Hjordkær50.000
Holbøl50.000
Kliplev75.000
Løjt 75.000
Ravsted50.000
Rise50.000
Tinglev50.000
Uge50.000
Varnæs50.000
Øster Løgum 50.000
Aabenraa150.000

10

Aabenraa kirkegård. Museets udpegning af
bevaringsværdige gravsteder
Sag: Aabenraa kirkegård: bevaringsværdige
gravsteder (1218) - Aabenraa Sogn

Godkendt - med henvisning til provstiets
vejledende grundbeløb for kirkegårdsdrift i
Aabenraa provsti ( se pkt. 9).

Aabenraa kirkegård. Museets udpegning af
bevaringsværdige gravsteder
Aabenraa kirkegård: Økonomi vedr. fredninger
på kirkegården

11

Indkomne kvartalsrapporter
Sag: Kvartalsrapporter 2016 (1205)

Taget til efterretning

2.Kvartalsrapport 2016. Øster Løgum

12

Indskyder bankgaranti bortfaldet for
kirkelige kasser
Sag: Budget og regnskab generelt (1198)

Referat,06-09-2016

Provstiudvalget har drøftet problematikken og
anbefaler menighedsrådene, at overveje soliditeten
i deres nuværende pengeinstitut og eventuelt flytte
indestående midler til, om muligt, mere
velkonsoliderede banker.
Side: 3

Mødepunkt

Beslutning

Indskyder bankgaranti bortfaldet for kirkelige
kasser

13

Ansøgningsskema Provstiudviklingspuljen .
Fra GospelRoots og GospelTeens
Sag: Udviklingsfonden (1041)
Anmodning om tilskud til julegospel for
kommunens skoler i Sønderjyllandshallen d.
15.-16. december 2016.
Tilskud skal bruges til leje af hallen, kostumer,
honorarer, udgivelse af noder m.m.

Godkendt.
Når udgifterne er afholdt, sendes samlet regning til
provstikontoret.

Ansøgningsskema Provstiudviklingspuljen . Fra
Gospelroots

Referat,06-09-2016

Side: 4

Orientering
14

Burkal Sogns MR, KM godkendelse vedr. toårig periode
Sag: Menighedsrådsvalg 2016 (1226)

Taget til efteretning

Burkal Sogns MR, KM godkendelse vedr. toårig periode

15

Bylderup Kirke. Referat af byggemøde
10.08.16
Sag: Bylderup Kirke. Diverse arbejder. (917) Bylderup Sogn

Taget til efteretning

Bylderup Kirke. Referat af byggemøde
10.08.16

16

Hellevad Kirke Referat af byggemøde
24.08.16
Sag: Hellevad kirke: tårn og borebiller (883) Hellevad Sogn

Taget til efteretning

Hellevad Kirke Referat af byggemøde 24.08.16
Hellevad Kirke. Referat af byggemøde 03.08.16
Hellevad Kirke. Referat af byggemøde 10.08.16
Hellevad Kirke. Referat af byggemøde 17.08.16

17

Holbøl præstegård - udskiftning af vinduer.
IKKE fredet præstegård
Sag: Holbøl præstegård. (1216) - Holbøl Sogn

Taget til efteretning

Holbøl præstegård - udskiftning af vinduer.
IKKE fredet præstegård
Holbøl præstegård Anm. om vurdering

18

Varnæs Præstegård lydtæt dør Kulturstyrelsens svar
Sag: Varnæs præstegård (1098) - Varnæs
Sogn

Taget til efteretning

Varnæs Præstegård lydtæt dør Kulturstyrelsens svar
Referat,06-09-2016

Side: 5

Orientering

Varnæs præstegård - etablering af lydtæt dør.
STØ godkendelse og kons. udtalelse
Varnæs præstegård: anmodning om etablering
af lydtæt dør.
Varnæs præstegård: anmodning om etablering
af lydtæt dør. Menighedsrådet skal selv søge
kulturstyrelsen

19

Øster Løgum kirke- Renovering
tag,Honoraraftale
Sag: Øster Løgum kirke - tag (1183) - Øster
Løgum Sogn

Taget til efteretning

Øster Løgum kirke- Renovering
tag,Honoraraftale

20

Energimærkning af folkekirkens bygninger
2016 - 2017. Til alle MR
Sag: Energimærkning af folkekirkens
bygninger (1211)

Taget til efteretning

Energimærkning af folkekirkens bygninger
2016 - 2017. Til alle MR

21

FUV Kirken på landet hjemmeside
Sag: Kirken på landet (1232)

Taget til efteretning

FUV Kirken på landet hjemmeside

22

Fælles annoncering om orienteringsmøde 13.
september. Tidspunkt og sted bedes oplyst
Sag: Menighedsrådsvalg 2016 (1226)

Taget til efteretning

Fælles annoncering om orienteringsmøde 13.
september. Tidspunkt og sted bedes oplyst

23

Lokalplaner
Sag: Lokalplaner 2016 (1190)

Lokalplan 089 - erhvervsområde nordvest for
Hjordkær
Referat,06-09-2016

Taget til efteretning

Side: 6

Orientering
Hjordkær
Lokalplan 091 + tillæg 52 - erhvervsområde på
Hønkysvej
Lokalplan 091 + tillæg 52 - erhvervsområde på
Hønkysvej
Lokalplan 091 + tillæg 52 - erhvervsområde på
Hønkysvej, Egvad kirkes omgivelser

24

Luther Lagkage - Bispekåbe lånes ud til tv Landemode, den store festdag - To præster
ordineres, fire søges. Læs nyt fra Haderslev
Stift
Sag: Provstiudvalget diverse (1031)

Taget til efteretning

Luther Lagkage - Bispekåbe lånes ud til tv Landemode, den store festdag - To præster
ordineres, fire søges. Læs nyt fra Haderslev
Stift

25

Møde for alle mr vedr. fælles
regnskabskontor d. 11. oktober 2016 kl.
17,00
Sag: Fælles regnskabskontor (1234)

Taget til efteretning

Møde for alle mr vedr. fælles regnskabskontor
d. 11. oktober 2016 kl. 17,00

26

Ønskes medtaget på konsulentrunden
efterår 2016. Til HS
Sag: Konsulentrunde i Haderslev Stift (1011)

Taget til efteretning

Ønskes medtaget på konsulentrunden efterår
2016. Til HS
Øster Løgum kirke - udskiftning af tag
Tinglev kirke - renovering af tag
Kliplev præstegård. Indgang til
konfirmandstuen samt fremtidig helhedsplan
for præstegården. Ønskes medtaget på
konsulentrunden efterår 2016
Referat,06-09-2016

Side: 7

Orientering

27

Eventuelt

Fra møde i "Det gode menighedsrådsarbejde".
Her blev bl.a. drøftet følgende:
- Stormøde i januar på Folkehjem med følgende
emner:
1. Enkle værktøjer til målsætningsarbejde
2. Præst og menighedsråds samarbejde
3. Hvem hjælper menighedsråd med hvad og
hvornår.
4. Gode oplevelser med det kirkelige liv.
- Der udarbejdes en "minidagsorden" for
konstituerende menighedsrådsmøde.
- Der udarbejdes en" funktionsbeskrivelse" af de
forskellige poster i menighedsrådene.
- Der udarbejdes en hvem-hvad-hvor folder til
menighedsrådene
Udvalg/projektgruppe nedsat: "Den gode skole" .
Ove Steiner Rasmussen og Bente Iwang er med i
gruppen.

28

Kommende PU møder

- Torsdag d. 26. januar 2017 kl. 17,00- 20,00:
Stormøde på Folkehjem

- Tirsdag d. 4. oktober 2016 (Even kommer,
men skal ikke spise med)
- Tirsdag d. 1. november 2016 (Even kommer,
men skal ikke spise med)
- Torsdag d. 10. november 2016 Fællesmøde
stift og PU (kun for tilmeldte)
- Tirsdag d. 6. december 2016

Referat,06-09-2016

Side: 8

Underskrifter vedr. møde d. 06-09-2016

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

Referat,06-09-2016

Side: 9

