Referat
Aabenraa Provsti – Møder

06.11.2018 Provstiudvalgsmøde - d. 06-11-2018 kl. 16:30 til 19:00
Deltagere: Kirsten Kruchov Sønderby, Aabenraa Provstiudvalg, Aabenraa Provsti, Gitte Albæk Bielefeldt

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Behandling

2 - Referat fra sidste møde

Godkendt

Behandling

3 - Bov mr - Ansøgning om 5 % midler
Behandling
Ansøgning om kr. 202.585,61 til uforudset lønudgift
i 2018.
Kirkekassen risikerer at komme ud med underskud.
Sager:
5% midler 2018 - Ansøgninger (2018 - 6960)
Bilag:
Aktdokument, Bov 5 % midler. ansøgning

4 - Bov mr - ansøgning om brug af beløb fra
erstatning vedr. El-net
Behandling
Ansøgning om frigivelse af kr. 715.000 til
genplantning af skov.
Kirkekassen har indestående i stiftet på ca. 1,5 mill,
som er udbetalt i erstatning for skovhytten og
eksproprieret skov.

Provstiudvalget mener ikke, at lønudgiften helt
opfylder betingelserne for 5 % midlerne.
I stedet er følgende besluttet:
Bov menighedsråd har i 2017 ansøgt om kr.
260.000 til uforudset udgift til udskiftning af
vinduer i Bov præstegård.
Provstiudvalget afviste på møde d. 12. december
2017, at yde 5 % midler til projektet idet, det så
ud som om kirkekassen sagtens kunne bære
udgiften selv.
Da dette ikke har været tilfældet, har
provstiudvalget derfor besluttet, at kirkekassen nu
får kr. 260.000 til udskiftning af vinduerne.
Beløbet overføres snarest muligt.

Trukket tilbage af menighedsrådet.
Ansøgning indsendes igen, når emnet er blevet
behandlet på menighedsrådsmøde.

Sager:
Bov menighedsråd- salg af jord /ekspropriation 2018
(2018 - 29769)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om råderet over elnet
erstatning - Aab provsti

5 - Bov mr: anmodning om frigivelse af midler fra
skovsalg.pdf

Godkendt

Behandling
Ansøgning om frigivelse af kr. 47.616,66 til udgifter
ved genplantning af skov.
Kirkekassen har indestående i stiftet på ca. 1,5 mill,
som er udbetalt i erstatning for skovhytten og
eksproprieret skov.
Sager:
Bov menighedsråd- salg af jord /ekspropriation 2018
(2018 - 29769)
Bilag:
Bov anmodning om frigivelse af midler

6 - Ensted kirke vestgavl: Ansøgning om midler til
istandsættelse af vestgavlen indvendigt.
Behandling

Ikke godkendt
Begrundelse: Der er ikke tale om en uforudset udgift
og provstiudvalget vurderer, at kirkekassen selv kan
klare udgiften.

Ansøgning om kr. 18.000 fra 5 % midlerne til
arkitektrådgivning i forbindelse med kirkens vestgavl Når der foreligger en projektbeskrivelse og et
(mørke pletter og nedfald af puds).
overslag, bedes menighedsrådet indsende dette
sammen med en låneanmodning.
Sager:
Ensted kirke vestgavl - istandsættelse (2018 - 34024)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgningsskema til MR vedr.
byggesager

7 - Hjordkær: Ansøgning vedr. regnskab 2017 frie
midler
Behandling
Anmodning om at anlægsunderskud tages af frie
midler

Godkendt

Sager:
Regnskab 2017 (2018 - 29970)
Bilag:
Aktdokument, Anlæg Hjordkær

8 - Rise mr: Fornyet ansøgning om 5 % midler til
istandsættelse af præsteboligen i tilslutning til
præsteskifte.

Godkendt, at der ydes op til i alt kr. 600.000 af 5 %
midlerne til istandsættelse af Rise præstegård,
Ringvej 5 Rødekro.

Beslutning

Såfremt projektet bliver dyrere end kr. 600.000, skal
der indsendes fornyet ansøgning.

På PU møde14.08.19 blev det godkendt at der ydes 5
% midler til istandsættelse af præstegården Ringvej 5
i Rise.
På daværende tidspunkt blev det oplyst at
renoveringen kunne forventes at beløbe sig til kr.
200.000 til 500.000.
De samlede omkostninger oplyses nu, at komme til
at være omkring kr. 600.000
Sager:
5% midler 2018 - Ansøgninger (2018 - 6960)
Bilag:
Aktdokument

9 - Tinglev : 3 forpagtningskontrakter

Behandling
Sager:
Tinglev - 3 forpagtningskontrakter (2018 - 33926)
Bilag:
Tinglev forpagtning matr. 1782 Tinglev, Tinglev
forpagtning matr. 265 Lovtrup, Tinglev forpagtning
matr. 1781 Tinglev

10 - Øster Løgum mr: Østerholt istandsættelse.
Fornyet Ansøgning om 5% midler
Behandling
PU har på møde 07.11.17 godkendt, at der ydes kr.
196.571,57 til istandsættelse af forpagtergården
Østerholt.
Der indtil videre udbetalt kr. 142.925,34 af 5 5 midlerne.

Forpagtningskontrakt matr. nr. 1781 Tinglev er
forudbetalt og derfor godkendt.
Forpagtningskontrakt matr. nr.1782, Tinglev er under
bagatelgrænsen for sikkerhedsstillelse og derfor
godkendt.
Forpagtningskontrakt matr. nr. 265 Lovtrup, Uge:
Provstiudvalget kan ikke godkende forlængelsen, idet
der ikke er stillet bankgaranti.
Såfremt menighedsrådet vælger, at indgå
forpagtningsaftalen uden provstiudvalgets godkendelse,
sker dette på menighedsrådets eget ansvar.

Godkendt, at der ydes yderligere kr. 172.210,84 af 5
% midlerne til istandsættelse af forpagtergården
Østerholt, idet der er tale om en uforudset udgift,
som kirkekassen ikke selv kan afholde.
Beløbet overføres til kirkekassen snarest muligt.
Provstiudvalget opfordrer indtrængende
menighedsrådet til nøje at overveje
forpagtergårdens fremtid.

Projektet er blevet dyrere end først antaget: i alt kr.
315.136,18.
Menighedsrådet søger derfor om yderligere kr.
172.925,34 af 5 midlerne.

Sager:
5% midler 2018 - Ansøgninger (2018 - 6960)
Bilag:
Aktdokument, Faktura bilag 82 Tegnestuen Mejeriet,
Faktura bilag 114 Tegnestuen Mejeriet, Faktura bilag
143 Tegnestuen Mejeriet, Faktura bilag 156
Tegnestuen Mejeriet, Faktura bilag 158 malermester
Michael Holst Jensen, Faktura bilag 174 Tegnestuen
Mejeriet, Faktura bilag 215 Kloakmester Jep Jepsen
Schmidt, Faktura bilag 226 Finns Udlejning (leje af
affugter), Faktura bilag 234 Genner El, Faktura bilag
237 Kaj Homilius (målerbrønd), Faktura bilag 259
H.C.Norn, Faktura bilag 267 Tegnestuen Mejeriet,
Aktdokument, Projekt værelse

11 - Aabenraa kirkegård: Behandling af ny
helhedsplan
Behandling
Helhedsplanen er godkendt af Aabenraa
menighedsråd på møde 30.08.18

Godkendt.
Helhedsplanen ser ud til, at være en professionel og
gennemarbejdet plan.
Provstiudvalget anbefaler, såfremt menighedsrådet
ønsker det, at helhedsplanen indsendes til
kirkegårdskonsulentens udtalelse.

Sager:
Aabenraa Kirkegaard - ny helhedsplan 2018 (2018 32673)
Bilag:
Aktdokument, Bilag 5 - Udviklingsplan, Aabenraa
Kirkegård

12 - Aabenraa kirkegård: Orientering om /
godkendelse af etablering af muslimsk afsnit
Behandling
Forslag om etablering af muslimsk afsnit på
Aabenraa kirkegård.
Der vil blive udarbejdet ny vedtægt for kirkegården
som indeholder regelsæt for det muslimske
gravafsnit.
Der anmodes endvidere om tilladelse til:

Godkendt, at der etableres et muslimsk afsnit på
Aabenraa kirkegård i den nordøstlige ende.

Provstiudvalget gør opmærksom på, at alle der
ønsker det, uanset religiøst tilhørsforhold, skal
kunne blive begravet i afsnittet.
Taksten for leje af gravstederne skal svare til den
takst ikke-medlemmer af folkekirken, skal betale
på kirkegårdens øvrige afdelinger.

I forbindelse med planen er der behov for at fælde
træer i kirkegårdens nordøstlige afsnit.
Sager:
Aabenraa kirkegård - muslimsk gravplads (2018 32670)
Bilag:
Aktdokument, 20181011130221882

13 - Aabenraa nyt krematorium: Ansøgning om
etablering af bevilgede lån
Behandling
Anmodning om lån i stiftsmidlerne til opførelse af
nyt krematorium på Aabenraa kirkegård:
- Et lån til krematoriebygningen på kr. 17.776.328
med en løbetid på 30 år og 1. afdrag primo 2020.
- Et lån til indkøb af teknisk udstyr (ovne, filteranlæg
m.m.) på kr. 10.812.000 med en løbetid på 15 og 1.
afdrag primo 2020.

Sager:
Aabenraa - opførelse af nyt krematorium (2018 6683)

Godkendt, at der optages to lån i stiftsmidlerne til
krematoriebyggeri på Aabenraa kirkegård:

- Et lån til krematoriebygningen på kr. 17.776.328
med en løbetid på 30 år og 1. afdrag primo 2020.
- Et lån til indkøb af teknisk udstyr (ovne, filteranlæg
m.m.) på kr. 10.812.000 med en løbetid på 15 år og
1. afdrag primo 2020.
I henhold til overslag, vil opførelse af nyt
krematorie på Aabenraa kirkegård koste kr.
34.000.000.
Menighedsrådet har selv opsparet kr. 7.000.000.
Anmodningen er videresendt til Haderslev stift.

Bilag:
Aktdokument, 02-Projekttidsplan_krematorium,
12.10.2018 Finansiering af krematoriebyggeriet,
Aabenraa, Bilag 2-Overslagsbudget krematorie
24.06.2018

14 - Aftale om frikøb af ungdomspræst 25%

Godkendt

Behandling
Aftale om frikøb 25 % af sognepræst til
ungdomspræst.
Beløbet til ungdomspræst betales af provstiet (der er
budgetteret hermed)

Sager:
Præster - Ungdomspræst MBK (2018 - 4490)
Bilag:
Til Aabenraa pu Aftale om frikøb af Mai-Britt J.
Knudsens 25_

15 - Ansøgning om tilskud til Teologi for Voksne

Godkendt

Behandling
Ansøgning om kr. 3000,- som støtte til "Teologi for
Voksne" i Haderslev stift.
PU har tidligere givet støtte til projektet.

Sager:
Ansøgning om tilskud til Teologi for Voksne (2018 33983)
Bilag:
Ansøgning til provstiudvalgene 2018

16 - Program til fællesmødet stift/provstier den 13. Kirsten, Anna Kristine, Ove, Jes og Kjeld deltager
november
Behandling
Fællesmøde mellem stiftsrådet og provstierne.
Tirsdag d. 13. november 2019 kl. 17 - 21 i Hammelev
sognehus, Kirkeforte 6, Hammelev, 6500 Vojens.
Hvem deltager?

17 - PUK budget 2019 endelig. Stempel: 01-11-2018 Godkendt
09:56
Behandling
Sager:
Puk 2019 (2018 - 35426)
Bilag:
Puk budget 2019 endeligt

18 - PUK: 3. kvartalsrapport 2018 samt Budget,
formål.

Godkendt

Behandling
Sager:
PUK - 2018 (2018 - 6839)
Bilag:
3. kvartalsrapport 2018 Budget, formål, 3.
Kvartalsrapport 2018, Aktdokument, PUK 3.
kvartalsrapport 2018 forklaring

19 - Indkomne kvartalsrapporter

Taget til efteretning

Behandling
Sager:
2018 Kvartalsrapporter (2018 - 16595)
Bilag:
Kvartalsrapport 2018, 3. kvartalsrapport 2018, 3.
kvartalsrapport 2018, 3. kvartalsrapport 2018, 3.
Kvartalsrapport 2018, 3. kvartalsrapport 2018, 3.
kvartalsrapport 2018, 3. kvartalsrapport 2018, 3.
kvartalsrapport 2018, 3. kvartalsrapport 2018,
Ensted Sogn - Kvartalsrapport 3. kvartal 2018 - 2
sider - Til Aabenraa Provsti, Burkal Sogn Kvartalsrapport 3. kvartal 2018 - 2 sider - Til
Aabenraa Provsti, Holbøl Sogn - Kvartalsrapport 3.
kvartal 2018 - 2 sider - Til Aabenraa Provsti

20 - Park og Landskab - fortsætte abonnement?

Godkendt at abonnementet opsiges inden udgangen
af dette år.

Behandling
Abonnement blev i sin tid tegnet i forbindelse med
iværksættelse af helhedsplaner for provstiets
kirkegårde.
Videnbladene sendes til alle gravere fra Københavns
universitets Videntjeneste.
Provstiet har et gruppearrangement, der årligt koster
kr. 10.000.
Eventuel opsigelse skal ske inden 31.12.18

21 - Budget 2019 - godkendelse af de endelige
budgetter fra menighedsrådene

Godkendt

Behandling
Alle materialer ligger i Dataarkivet på DAP

22 - Godkendelse af regnskab 2017 /
revisionsprotokollater

Godkendt
Provstiudvalgets endelige godkendelse af
kirkekassernes regnskab 2017 indlæses på DAP.

Behandling
Alle materialer ligger i Dataarkivet på DAP

23 - HASK drøftelse

I Aabenraa provsti har vi ikke længere brug for HASK
og provstiudvalget finder, at pengene kunne bruges

Behandling
Ingen bilag

24 - Fjordskolen: aflønning af præst og organist

Behandling

til bedre formål.
Der er nu kun 3 provstier i Haderslev stift, der ikke
har egen skole-kirketjeneste.
i Aabenraa provsti er skole-kirkemedarbejder
medlem af landsnetværket, som er velfungerende.
Provstiudvalget vil imidlertid gerne rose HASK for
deres hidtidige indsats og inspiration.

Det er aftalt med Aabenraa sogn, at sognet i 2019
laver indberetning af løn på Fjordskolens præst og
organist og derefter sender regning til provstiet.
Fra 2020 lignes der et beløb til Fjordskolens
konfirmandudgifter til et relevant sogn.

Lønsystemet kan ikke håndtere diverse
personalegrupper, der aflønnes af provstiet.
Det drejer sig bl.a. om følgende:
Præst og organist til Fjordskolens konfirmander
Kirkesanger på psykiatrisk afdeling
Iht. lovgivningen må provstier ikke have disse
personalegrupper ansat og disse grupper er derfor
blokeret i provstiernes del af lønsystemet.
Aflønningen af disse personer bør derfor flyttes til et
sogn.
Honorarer til Kirkehøjskole m.m. er ikke noget
problem, da de kan indberettes direkte til SKAT.

25 - Fra Bylderup mr: Ansøgning om
dykpumpeordning på landbrugsjord
Behandling
Ansøgning om dykpumpe på landbrugsjord.
Kirkekassen kan selv finansiere projektet .
Sager:
Bylderup Forpagtning- Ansøgning om
dykpumpeordning på landbrugsjord (2018 - 35872)

Kunne ikke behandles:
Menighedsrådet har endnu ikke behandlet projektet
på et menighedsrådsmøde.
Menighedsrådet bedes indsende sagen igen, med
oplysning om, at det er godkendt på et
menighedsrådsmøde.
Provstiudvalget sender orientering til alle
menighedsråd:
Sager der indsendes til provstiudvalget til
behandling, skal indeholde oplysning om, hvornår
sagen er godkendt på menighedsrådsmøde.

Bilag:
Aktdokument, Vand provsti, Agrometer, EL

26 - Fra Hjordkær mr: Konsekvenser af helhedsplan Ikke godkendt:
mangler PU godkendelse
Provstiudvalget mener principielt, at gravstedsejeres
brugsret til deres gravsted ikke kan fratages dem,
Behandling.
uanset helhedsplaner for kirkegården.
Det betyder, at Hjordkærs ansøgning ikke kan

En tilføjelse til kirkegårdsvedtægten fra 2014
mangler provstiudvalgets godkendelse:
På de sektioner af kirkegården, som er nedlagt, kan
man med menighedsrådets accept forny
opretholdelsen af gravstedet efter
fredningsperiodens udløb.
Dette indebærer dog ikke retten til hverken urneeller kistenedsættelse. Nye aftaler tegnes for
femårsperioder.
I de områder, der overgår til urnegravsteder, har
længstlevende ægtefælle ret til at blive enten
begravet eller bisat.

godkendes.
Der udsendes meddelelse herom til alle
menighedsråd i provstiet.

Sager:
Hjordkær kirkegård - reguleringsplan (2018 - 35870)
Bilag:
Aktdokument, Svar til Haderslev Stift Fra
Kirkeministeriet vedr. reguleringsplaner,
Aktdokument, Bilag 4 - Menighedsrådets skrivelse af
14. august 2014 til provstiudvalget

27 - Bjolderup præstegård: Skimmelsvamp

Taget til efterretning

Orientering
Sager:
Bjolderup præstegård - Skimmelsvamp (2018 32472)
Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, 2018-800-161 2018-0928 DMR-Notat - Bjolderupvej 65, 6392 Bolderslev

28 - Burkal Kirke. Istandsættelse
Taget til efterretning
Orientering
Sager:
Burkal kirke - istandsættelse (2018 - 6616)
Bilag:
Opstartsmøde, Nr.1, Nr.2

29 - Hjordkær. Møde vedr.
reguleringsplaner/helhedsplaner

Taget til efterretning

Orientering
Der afholdes møde om helhedsplanen med
menighedsråd, stift og provsti (Kirsten og Jes) i
starten af november 2018

30 - Løjt menighedsråd: Anmodning om at fortsætte Taget til efterretning
med nedsat antal menighedsrådsmedlemmer
Orientering

Sager:
Menighedsråd - orienteringer 2018 (2018 - 6650)
Bilag:
Aktdokument

31 - Løjt kirke - vedr. tinglysning
Taget til efterretning
Orientering
Der er indsendt flere papirer til stiftet vedr.
tinglysningen
Sager:
Løjt - Deklaration Storegade 1, Løjt Kirkeby (2018 29700)
Bilag:
Aktdokument, brev til Provsti og Stift okt.2018, bilag
1 98799-13_v1_Viums udtalelse omkring køb af
Storegade 1 d.30sep2013, bilag 2 100666-13_v1_PU stø. godkender erhvervelse af ejd_ d.7okt.2013, bilag
3 Løjt Storegade 1. Godkendelse af køb af provsti
d.4april2014, bilag 4 tinglysningssvar_22cb8bb32c39-4fb2-ac4f-62cb299191c1, bilag 5 183007
Handelstorvet billede af belægning sep2018, bilag 6
Aftaleudkast Løjt menighedsråd - Aabenraa
Kommune sep.2018, bilag 7 35519018_v1_20180810LøjtKirkeSG1Tingbog.pdf(4) (2),
bilag 8 35518918_v1_20180810LøjtKirkeSG1Indskannetakt.pdf(4)
(1)

32 - Varnæs menighedsråd: Ny suppleant i Varnæs
Taget til efterretning
Orientering
Godkendelse er kommet fra stiftsøvrigheden

Sager:
Varnæs menighedsråd - ny suppleant 2018 (2018 32674)
Bilag:
Aktdokument

33 - Varnæs mr. vedr. nyindretning af sideskib.
Konsulentudtalelser

Taget til efterretning

Orientering
Sager:
Varnæs kirke - ændringer i sideskib - ansøgning
(2018 - 23353)
Bilag:
Aktdokument, Til Varnæs mr. vedr. nyindretning af
sideskib, 181017 Varnæs Kirke, ændringer i sideskib,
Varnæs kirke sideskib, Varnæs.nyindretning af
sideskib

34 - Øster Løgum præstegård: godkendelse af nyt
gulv

Taget til efterretning

Orientering
Stiftet har givet tilladelse til nyt gulv i præstegården

35 - Lokalplan: Til Aabenraa Kommune vedr.
foroffentlighed forud for planlægningen af ny
daginstitution nær Lyreskovskolen

Taget til efterretning

Orientering
Ingen bilag

36 - Lokalplaner
Taget til efterretning
Orientering
Diverse lokalplaner.
Ingen bilag. HS behandler lokalplanerne

37 - Eventuelt
Orientering

Taget til efterretning

Orientering v. Provsten:
Præcisering af regler omkring kirkegårdsplaner og
konsulentrådgivning

38 - Kommende PU møder
Taget til efterretning
Orientering
Tirsdag d. 13. november 2018 kl. 17,00 - 21,00: I
Hammelev - Fællesmøde stift og
provstier.
Tirsdag d. 4. december 2018 kl. 16,30.
Efterfølgende julefrokost

