Referat for: Aabenraa Provstiudvalg
PU møde 10. januar 2017. Kl. 16,30
Mødested: Provstikontoret

Fraværende med afbud: Ove Steiner Rasmussen
Mødepunkt

Beslutning

1

Kirke-skole: orientering v. Bente Iwang

Skole-kirkekoordinator Bente Iwang er kommet
med i landsnetværket for Kirke-skole.
Bente gennemgik status og deltagerantal i de
forskellige projekter. Det går rigtig fint, især i
betragtning af, at der er startet forfra på skolekirkesamarbejdet.
Der er mange nye projekter på vej. "Den gode
skole" og reformationsjubilæet fylder meget i 2017.
Bente anmodede PU om at drøfte buskørsel til
elever, idet buskørsel er dyr og ikke kan rummes
indenfor det nuværende budget for Skole-kirke.
Endvidere blev PU anmodet om at drøfte
budgettering af Bentes kursusdeltagelse.

2

Stiftsrådet: orientering v. Marius Nørgaard
Sag: Stiftsrådet (1187)

Marius orienterede om arbejdet i stiftsrådet

Marius deltager i PU møde 10. januar 2017

3

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4

Referat fra sidste møde

Godkendt

5

Ansøgning: til Glaube. Orte. Kunst
Sag: Provstiudvalget diverse (1031)
Reforrmationsudvalget i Haderslev stift
opfordrer Aabenraa provsti til at støtte med kr.
10.000

Godkendt.
Beløbet betales af PUKkassen

Ansøgning: til Glaube. Orte. Kunst

6

Ansøgning: Projekt om gudstjenesten medio
2017- medio 2021
Sag: Provstiudvalget diverse (1031)
Det samlede budget er kr. 250.000 årligt.
Ansøgning er sendt til provstier i Århus og
Haderslev stift.
Udgiften fordeles ligeligt mellem provstierne.

Referat,10-01-2017

Provstiudvalget ønsker ikke at indgå i projektet,
idet man i Aabenraa provsti i de kommende år, har
andre projekter, der prioriteres højere.

Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

Der ønsked ca. 10.000 årligt i 5 år.
Ansøgning: Projekt om gudstjenesten medio
2017- medio 2021

7

Bov præstegård - Ansøgning delfinansering
til udskiftning vinduer
Sag: Bov præstegård (1248) - Bov Sogn
Vinduerne i Bov præstegård er i dårlig stand.
En håndværker har gennemgået vinduerne og
det viser sig, at de er i så dårlig stand, at
reparation kun vil være en kortsigtet løsning.
Udskiftning af vinduer iht overslag vil koste ca.
kr. 320.000.
Menighedsrådet har kr. 150.000 til projektet.
Anmodning om dækning af restbeløbet på kr.
170.000 fra provstiets reservefond.

Udskiftning af vinduer betales i første omgang af
Bov kirkekasse.
Såfremt det i slutningen af 2017, viser sig at
kirkekassen ikke kan bære udgiften, kan
menighedsrådet ansøge reservefonden om tilskud
til udskiftning af vinduerne.

Bov præstegård - Ansøgning delfinansering til
udskiftning vinduer

8

Høring: lovforslag om forsøg i folkekirken
Sag: Kirkeministeriet. Høringer (1056)
Høringsfrist 16.01.17
Høring: lovforslag om forsøg i folkekirken

9

Holbøl kirkegård - udviklingsplan for
kirkegården
Sag: Holbøl kirkegård (1214) - Holbøl Sogn
Holbøl kirkegård - udviklingsplan for
kirkegården

Provstiudvalget ønsker principielt ikke storsogne
eller "overmenighedsråd".
Provsteforeningen har lavet et fint høringssvar.
Kirsten udarbejder høringssvar og sender det rundt
til PUmedlemmerne.

Provstiudvalget finder, at helhedsplanen vil være
for dyr i drift.
Kirkegården skal kunne drives på økonomisk
forsvarlig måde.
Menighedsrådet opfordres til, at holde et møde med
Preben Skaarup og eventuelt med arkitekten, der
har udarbejdet helhedsplanen.

Holbøl kirkegård - udviklingsplan for
kirkegården

10

PUK Regnskabsinstruks - Folkekirkens
lokale kasser - NY version 2016 (8)
Sag: PUK 2017 (1250)
Der er kommet ny regnskabsinstruks, der skal
udfyldes.
Den gamle (vedlagt) er fra 2014.

Vedtægter for Personalkonsulent og Skolekirkekoordinator skal vedlægges instruksen.
I forhold til sidst udarbejdede regnskabsinstruks,
tilføjes det, at Jes og Even gennemgår bilagene.
Den nye regnskabsinstruks udfyldes og medtages
til behandling på PUmøde i februar

PUK Regnskabsinstruks - Folkekirkens lokale
kasser - NY version 2016 (8)

11

Stiftsrådet ønsker indput fra provstiudvalg
Sag: Stiftsrådet (1187)
Referat,10-01-2017

Provstiudvalget har drøftet anmodningen og støtter
stiftsudvalgets nuværende arbejder og
Side: 2

Mødepunkt
Sag: Stiftsrådet (1187)
Stiftsrådet ønsker input eller kommentarer til de
igangværende aktiviteter i stiftsråd, stiftsudvalg
og indsatsområder.

Beslutning
stiftsudvalgets nuværende arbejder og
prioriteringer.

Stiftsrådet ønsker indput fra provstiudvalg

12

Varnæs - Fast adgangssti til kirkenansøgning om iværksættelse af
anlægsarbejdet
Sag: Varnæs kirkegård (1062) - Varnæs Sogn
Projektet er tidligere blevet udsat indtil
istandsættelse af præstegården var afsluttet.
Pris iht. overslag kr. 400.000 - 500.000.
Der er IKKE indsendt projektbeskrivelse.
Kirkekassen har selv kr. 547.000

Provstiudvalget godkender at Varnæs
menighedsråd får udarbejdet detailplan, som skal
indsendes til Haderslev stift via provstiudvalget.
Såfremt det bliver nødvendigt, kan menighedsrådet
optage et mindre lån til projektet.
Desuden anbefaler provstiudvalget at
menighedsrådet, i samme forbindelse, får
udarbejdet en helhedsplan for kirkegården.

Varnæs - Fast adgangssti til kirken- ansøgning
om iværksættelse af anlægsarbejdet

13

Ensted - Brug af Henlagte konti
Sag: Ensted kirkekssse (1077) - Ensted Sogn

Godkendt

Ensted - Brug af Henlagte konti

Referat,10-01-2017
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Orientering
14

Bylderup Kirke. Arbejdets stade 07.12.16
Sag: Bylderup Kirke. Diverse arbejder. (917) Bylderup Sogn

Taget til efterretning

Bylderup Kirke. Arbejdets stade 07.12.16
Bylderup Kirke. Arbejdets stade 30.11.16

15

Genner Konstituering
Sag: Genner menighedsråd (1109) - Genner
Sogn

Taget til efterretning

Genner Konstituering

16

Hellevad Kirke. Arbejdets stade 01.12.16
Sag: Hellevad kirke: tårn og borebiller (883) Hellevad Sogn

Taget til efterretning

Hellevad Kirke. Arbejdets stade 01.12.16
Hellevad Kirke. Arbejdets stade 05.12.16
Hellevad Kirke. Arbejdets stade 14.12.16

17

Hellevad menighedsråd - Konstituering
Sag: Hellevad menighedsråd. (1015) Hellevad Sogn

Taget til efterretning

Hellevad menighedsråd - Konstituering

18

Kliplev kirkegård - støjmåling klokketårn påbud fra Arbejdstilsynet
Sag: Kliplev kirkegård (999) - Kliplev Sogn

Taget til efterretning

Kliplev kirkegård - støjmåling klokketårn påbud fra Arbejdstilsynet

19

Rise Kirke - Fondsansøgninger i forbindelse
med medfinansiering af tårnprojekt.
Sag: Rise kirke løse skiferplader på kirkens
tårn. (988) - Rise Sogn

Rise Kirke - Fondsansøgninger i forbindelse
Referat,10-01-2017

Taget til efterretning

Side: 4

Orientering
Rise Kirke - Fondsansøgninger i forbindelse
med medfinansiering af tårnprojekt.

20

SV: Rise: Vedr. afdragelse af restgæld
Sag: Rise Kirkekasse (856) - Rise Sogn

Taget til efterretning

SV: Rise: Vedr. afdragelse af restgæld
VS: Rise: Vedr. afdragelse af restgæld

21

Tinglev kirke - isolering af tag.
Konsulentudtalelser
Sag: Tinglev kirke - tag (1184) - Tinglev Sogn

Taget til efterretning

Tinglev kirke - isolering af tag.
Konsulentudtalelser

22

Aabenraa krematoriets fremtid. Referat af
møde 06 12 16
Sag: Aabenraa krematoriet (1224) - Aabenraa
Sogn

Taget til efterretning

Aabenraa krematoriets fremtid. Referat af møde
06 12 16

23

GIAS - vejledning til ny version
Sag: GIAS: Kirkegårdstakster (1003)

Taget til efterretning

GIAS - vejledning til ny version
GIAS - vejledning til ny version

24

GospelRoots Tak for tilskud
Sag: Initiativpuljen (1041)

Taget til efterretning

GospelRoots Tak for tilskud

25

HS nyhedsbrev Velkommen til de nye
menighedsråd - Fire præster ordineres Kirke i gul vest - Klokkeringning for
Reformationen
Sag: Haderslev stift.Orienteringer (851)

Referat,10-01-2017

Taget til efterretning

Side: 5

Orientering

HS nyhedsbrev Velkommen til de nye
menighedsråd - Fire præster ordineres - Kirke i
gul vest - Klokkeringning for Reformationen

26

Konsulentrunde forår 2017
Sag: Konsulentrunde i Haderslev Stift (1011)

Taget til efterretning

Konsulentrunde forår 2017

27

Lokalplan: Sund Vækst - Vækststrategi
2016-28
Sag: Lokalplaner 2016 (1190)

Taget til efterretning

Lokalplan: Sund Vækst - Vækststrategi 201628

28

Mødedatoer 2017 - stiftsrådet
Sag: Haderslev stift.Orienteringer (851)

Taget til efterretning

Mødedatoer 2017 - stiftsrådet

29

Ny diætbekendtgørelse - december 2016
Sag: Provstiudvalget diverse (1031)

Taget til efterretning

Ny diætbekendtgørelse - december 2016

30

PUK 2016 beholdningseftersyn
Sag: PUK 2016 (1171)

Taget til efterretning

PUK 2016 beholdningseftersyn

31

Samme vilkår for provstiudvalg og
menighedsråd i budget- og
regnskabsprocessen
Sag: BUDGET 2017 (1201)

Taget til efterretning

Samme vilkår for provstiudvalg og
menighedsråd i budget- og regnskabsprocessen

32

VS: Høring ny model for betaling af
hækklipning
Referat,10-01-2017

Taget til efterretning
Side: 6

Orientering
Sag: GIAS: Kirkegårdstakster (1003)
VS: Høring ny model for betaling af
hækklipning

33

Eventuelt

Kjeld: Aabenraa sogn kan ikke påtage sig regnskab
for flere kirkekasser, men fortsætter gerne med dem
de allerede lavere regnskab for.
Anne Marie: Opfordring til, at der på Storemødet
reflekteres over menneskesyn i samfundet og i
folkekirken.
Kirsten: Vedr. stormødet:
Målsætninger for menighedsrådene:
Provstiudvalget bør interessere sig for, om der er en
sammenhæng mellem menighedsrådenes
målsætning og deres handlinger i øvrigt.

34

Kommende PU møder

Taget til efterretning

- Torsdag d. 26. januar 2017 kl. 17,00- 20,00:
Stormøde på Folkehjem
- Tirsdag d. 7. februar 2017
- Tirsdag d. 7. marts 2017
- Tirsdag d. 4. april 2017
- Tirsdag d. 2. maj 2017
- Tirsdag d. 20. juni 2017
- Tirsdag d. 8. august 2017
- Torsdag d. 24. august 2017 kl. 19,00
budgetsamråd
- Tirsdag d. 5. september 2017
- Tirsdag d. 3. oktober 2017
- Tirsdag d. 7. november 2017
- Tirsdag d. 12. december 2017

Referat,10-01-2017
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Underskrifter vedr. møde d. 10-01-2017

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,10-01-2017

Side: 8

