Referat for: Aabenraa Provstiudvalg
PU møde 12. december 2017. Kl.
Mødested:

Fraværende med afbud: Ove Steiner Rasmussen - i stedet deltog personlig suppleant Lisa Trøster
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

Referat fra sidste møde

Godkendt

3

Ændring mødedatoer

Ændrede datoer:
13. marts
4. sept – kl. 17,00 i stedet for 16,30
9. oktober

Årsag til ændringer:
6. marts – Kirsten er i Libanon
4. sept – kl. 17,00 i stedet for 16,30
2. oktober – Gitte er til årsmøde

4

Bov: Ansøgning om 5 % midler til
udskiftning af vinduer i præstegården
Sag: Reservefonden 5% midler (960)
Ansøgning om kr. 260.000 til uforudset
udskiftning af vinduer i Bov præstegård
Bov: Ansøgning om 5 % midler til udskiftning
af vinduer i præstegården

Provstiudvalget har besluttet, at give afslag.
Begrundelse for afslaget:
Såfremt der er noget provstiudvalget ikke er
vidende om, burde kirkekassen selv kunne afholde
udgiften.
I henhold til regnskab 2016 har kirkekassen ca. 1.2
millioner i frie midler samt opsparede midler til
anlæg.
Såfremt der i løbet af 2017 er sket store ændringer i
økonomien, er menighedsrådet velkommen til, at
indsende ansøgning til førstkommende
provstiudvalgsmøde d. 9. januar 2018.

5

Bylderup kirke - udskiftning af træværk ved
knæfald - ormeangreb
Sag: Bylderup Kirke (917) - Bylderup Sogn
Træværket er fra ca. 1942.
Pris iht overslag kr. 50.000.
Kirkekassen kan selv afholde udgiften.
Anmodning om at overføre overskydende
lånemidler kr. 80.016,49 til kirkekassens
kassebeholdning. Beløbet skal blandt andet
bruges til udskiftning af træværket ved
knæfaldet.

Godkendt.

Bylderup kirke - udskiftning af alterskranke Referat,12-12-2017

Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

ormeangreb

6

Bylderup kirkegård - ændring på
kirkegården
Sag: Bylderup Kirkegård (1194) - Bylderup
Sogn
Der ønskes etableret 10 nye urnegravsteder i
plæne

Godkendt.
Provstiudvalget går ud fra, at kirkekassen selv
afholder udgiften.

Bylderup kirkegård - ændring på kirkegården

7

Ensted - anmodning om at komme med på
konsulentrunden vedr. udskiftning af dør fra
våbenhuset ind i kirken.
Sag: Konsulentrunde i Haderslev Stift (1011)

Godkendt

Ensted - anmodning om at komme med på
konsulentrunden vedr. udskiftning af dør fra
våbenhuset ind i kirken.

8

Forslag om partnerskabsaftaler med den Blå
Oase i Aabenraa Provsti
Sag: Den Blå Oase (1303)
Forslag om partnerskabsaftaler med den Blå
Oase i Aabenraa Provsti

9

Hellevad Ansøgning af 5 % midler til
udgifter ved præsteskifte
Sag: Reservefonden 5% midler (960)
Anmodning om kr. 263.255,70 til udgifter i
forbindelse med præsteskifte.
Hellevad-Egvad: Ansøgning af 5 % midler til
udgifter ved præsteskifte

10

Introduktionskursus for
provstiudvalgsmedlemmer - afholdelse
januar og februar 2018
Sag: Provstiudvalget diverse (1031)
Hvem deltager?

Introduktionskursus for
provstiudvalgsmedlemmer - afholdelse januar
og februar 2018
Referat,12-12-2017

Provstiudvalget er positivt indstillet over for
forslaget.
Partnerskab og økonomisk støtte bør være op til de
enkelte menighedsråd.
Der bør evt. findes en "ambassadør", der kan
forelægge projektet for menighedsrådene.
Provsten arbejder videre med forslaget.

Provstiudvalget har besluttet at give afslag
Begrundelse for afslaget:
Såfremt der er noget provstiudvalget ikke er
vidende om, burde kirkekassen selv kunne afholde
udgiften.
I henhold til regnskab 2016 har kirkekassen ca. kr.
334.000 i opsparede midler til anlæg.
Såfremt der i løbet af 2017 er sket store ændringer i
økonomien, er menighedsrådet velkommen til, at
indsende ansøgning til førstkommende
provstiudvalgsmøde d. 9. januar 2018.

Elisa, Marianne og Gitte deltager.
Deltagerne tilmelder sig individuelt.

Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

og februar 2018

11

PU. Forretningsorden fra 2017
Sag: Provstiudvalget diverse (1031)

Godkendt

PU. Forretningsorden fra 2017

12

PU Regnskabsinstruks 2017
Sag: Provstiudvalget diverse (1031)

Godkendt

PU Regnskabsinstruks 2017

13

Ansøgning om økonomisk støtte til
Billedprojekt på Brundlund slot.
Sag: Kultur og Kristendom (1013)
Ansøgning om kr. 15.000 til opstart af "Kultur
og kristendom": En foredragsrække om kunst i
krydsfeltet mellem religion og billedkunst.
Afholdes på Brundlund slot.

Godkendt at der støttes med kr. 15.000 i 2018.

Varnæs: Ansøgning om økonomisk støtte

14

15

Varnæs vedr. ændring af stilling.
Sag: Varnæs: Mai-Britt Josephsen Knudsen
(1237) - Varnæs Sogn
Ændring af sognepræstestillingen i Varnæs fra
25 % sognepræstestilling "Kirke på landet" til
25 % lokalfinansieret ungdomspræst.

Aabenraa provstiudvalg er enige i, at studiemiljøet i
Aabenraa bør tilgodeses med præsteressourcer og
provstiudvalget har derfor godkendt, at 25 % af
sognepræstestillingen i Varnæs omdannes til at
blive 25 % lokalfinansieret ungdomspræst for
Aabenraa provsti .

Varnæs vedr. ændring af stilling.

Ændringen kan dog først ske fra 1. januar 2019,
idet der ikke er budgetteret med beløbet i 2018.

mr. vedr. ændring af de 25 % af stilligen

Provstiudvalget vil fremover gerne inddrages i
beslutninger af den art, på et tidligere tidspunkt i
forløbet.

Aabenraa kirkegård - Ansøgning til
Provstiudvalget vedr. ikke lokale historiske
grave
Sag: Aabenraa kirkegård (1059) - Aabenraa
Sogn
Anmodning om hævning af ligningsbeløb med
kr. 219.716 fra 2019 til dækning af
driftsudgiften til vedligeholdelse af historiske
grave på Aabenraa kirkegård

Ikke godkendt.
Beløbet til vedligeholdelse af ”ikke lokale
historiske grave” på Aabenraa kirkegård, er
indeholdt i den ligning Aabenraa sogn allerede får.
Provstiudvalget anerkender, at der særlige forhold,
at tage hensyn til på Aabenraa kirkegård, ligesom
på provstiets øvrige kirkegårde, men vurderer at
kirkegårdsdriften kan afholdes inden for den
nuværende ramme.

Aabenraa kirkegård - Ansøgning til
Provstiudvalget vedr. ikke lokale historiske
grave
Referat,12-12-2017
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Mødepunkt

Beslutning

grave

16

Aabenraa kirkegård - Ansøgning om
prisændring
Sag: GIAS og Kirkegårdstakster (1003)

Der holdes et møde med menighedsrådet
18.12.2017, hvor priserne drøftes og tilrettes.

Aabenraa kirkegård - Ansøgning om
prisændring

17

Aabenraaa sogn - krematoriet
Sag: Aabenraa krematoriet (1224) - Aabenraa
Sogn

Godkendt at Aabenraa menighedsråd arbejder
videre med planerne for nyt krematorie på
Aabenraa kirkegård.

Aabenraaa sogn - krematoriet

Provstiudvalget forhåndsgodkender endvidere, at
der optages lån i stiftsmidlerne på ca. kr.
27.000.000 til bygning af nyt krematorie.
Før der udarbejdes detailprojekt, skal der
udarbejdes et skitseprojekt med økonomisk
overslag, som indsendes til provstiudvalget.
Provstiudvalget vil herefter videresende
skitseprojektet til konsulenternes og
stiftsøvrighedens udtalelse.
Provstiudvalget ønsker løbende orientering om
projektet.

18

Varnæs - anmodning om fjernelse af dige i
præstegårdshaven
Sag: Varnæs præstegård (1098) - Varnæs
Sogn

Sagen er ikke godt nok beskrevet, til at den kan
behandles.

Varnæs - anmodning om fjernelse af dige i
præstegårdshaven

Gamle diger er ofte fredede eller bevaringsværdige.

Varnæs præstegård er fredet og det er muligt, at
diget også er fredet.

Såfremt menighedsrådet fortsat ønsker, at søge om
at få diget fjernet, skal der indsendes en
fyldestgørende ansøgning med oplysning om digets
placering, eventuelle alder og eventuelle historie.
En eventuel ansøgning om fjernelse af diget, skal
indsendes til provstiudvalget, som videresender
sagen til behandling i Kulturarv styrelsen.

Referat,12-12-2017
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Orientering
19

Burkal Kirke restaurering. PU svar på
ansøgning om frigivelse af midler i stiftet
Sag: Burkal kirke (919) - Burkal Sogn

Taget til efterretning

Burkal Kirke restaurering. PU svar på
ansøgning om frigivelse af midler i stiftet
Burkal Kirke - vedrørende fagkompetencer. Fra
Nationalmuseet

20

Burkal menighedsråd ændringer
Sag: Burkal menighedsråd (1145) - Burkal
Sogn

Taget til efterretning

Burkal menighedsråd ændringer

21

Burkal Sogn. Graver går på pension 01.02.18
Sag: Burkal Graver Arbejdsmiljø (1285) Burkal Sogn

Taget til efterretning

Burkal Sogn. Graver går på pension 01.02.18

22

Hellevad: Flytte en urne på familiemedlem
fra kirkegård i Hellevad til privat have. Svar
HS
Sag: Hellevad kirkegård (1299) - Hellevad
Sogn

Taget til efterretning

Hellevad: Flytte en urne på familiemedlem fra
kirkegård i Hellevad til privat have. Svar HS

23

Hjordkær kirke - belægning ved våbenhusSTØ godkendelse - konsulentudtalelser
Sag: Hjordkær kirke (1014) - Hjordkær Sogn

Taget til efterretning

Hjordkær kirke - belægning ved våbenhusSTØ godkendelse - konsulentudtalelser
Hjordkær kirke - belægning ved våbenhus.
Videresendt til konsulentudtalelse
Hjordkær kirke. Ny plan: belægning ved
våbenhuset

Referat,12-12-2017
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Orientering
24

Holbøl kirkes omgivelser - nye
graverfaciliteter - Referat af konsulentrunde
Sag: Holbøl nye graverfaciliteter (1297) Holbøl Sogn

Taget til efterretning

Holbøl kirkes omgivelser - nye graverfaciliteter
- Referat af konsulentrunde

25

Holbøl præstegård istandsættelse v.
præsteskifte. Finansiering
Sag: Holbøl præstegård. (1216) - Holbøl Sogn

Taget til efterretning

Holbøl præstegård istandsættelse v.
præsteskifte. Finansiering

26

Løjt vedr. salg af jord fra tidligere
nødkirkegård. Sendt fra MR til HS
Sag: Løjt kirkegård (1298) - Løjt Sogn

Taget til efterretning

Løjt vedr. salg af jord fra tidligere
nødkirkegård. Sendt fra MR til HS
Løjt: Salg af jord. Tidl. nødkirkegård. Svar til
Løjt fra HS

27

Rise - Brug af frie midler til istandsættelse af
præstegården Egeparken 64.
Sag: Rise præstegårde (1206) - Rise Sogn

Taget til efterretning

Rise - Brug af frie midler til istandsættelse af
præstegården Egeparken 64.

28

Rise Kirke - tagomlægning af tårn restaurering af spir
Sag: Rise kirke (988) - Rise Sogn

Taget til efterretning

Rise Kirke - tagomlægning af tårn restaurering af spir
Rise Kirke - tagomlægning af tårn restaurering af spir - Udbetaling af lån i
stiftsmidler
Rise Kirke - tagomlægning af tårn restaurering af spir - udtalelse fra arkitekt
Referat,12-12-2017
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Orientering

Rise kirke - tagomlægning af tårn - restaurering
af spir. Konsulent godkendelser
Rise Kirke - tagomlægning af tårn/restaurering
af spir. PU godkendelse til HS
Rise Kirke - tagomlægning af tårn/restaurering
af spir. Svar til HS
Rise kirke, Aabenraa provsti, Haderslev Stift tagomlægning af tårn - restaurering af spir
SV: Rise Kirke - tagomlægning af
tårn/restaurering af spir

29

Varnæs - ny ansøgning om adgangssti på
kirkegården
Sag: Varnæs kirke (1085) - Varnæs Sogn

Taget til efterretning

Varnæs - ny ansøgning om adgangssti på
kirkegården
Varnæs - ny ansøgning om adgangssti på
kirkegården. Der mangler oplysninger
Re: Varnæs - ny ansøgning om adgangssti på
kirkegården

30

Varnæs - Ændring af menighedsråd
Sag: Kultur og Kristendom (1013)

Taget til efterretning

Varnæs - Ændring af menighedsråd

31

Varnæs kirke - renovering af jernvinduer lys i koret - fjernelse af kirkebænke - varme i
sideskibet - varmekonsulentens honorar
Sag: Varnæs kirke (1085) - Varnæs Sogn

Taget til efterretning

Varnæs kirke - renovering af jernvinduer - lys i
koret - fjernelse af kirkebænke - varme i
sideskibet - varmekonsulentens honorar

Referat,12-12-2017

Side: 7

Orientering
32

Øster Løgum- Østerholt: Høringssvar ved
Lerskov Bæk udtjent rørledning
Sag: Øster Løgum forpagtning (654) - Øster
Løgum Sogn

Taget til efterretning

Øster Løgum- Østerholt: Høringssvar ved
Lerskov Bæk udtjent rørledning

33

2018 Tyske menigheders brug af danske
folkekirker Sag: Takster kirker (1095)

Taget til efterretning

2018 Tyske menigheders brug af danske
folkekirker -

34

Ansøgning om ændring af sognegrænse
mellem Hjordkær, Egvad og Rise (LE34 ref.
1701864)
Sag: Ansøgning om ændring af sognegrænse
mellem Hjordkær, Egvad og Rise (LE34 ref.
1701864) (1300)

Taget til efterretning

Ansøgning om ændring af sognegrænse mellem
Hjordkær, Egvad og Rise (LE34 ref. 1701864)

35

Den Gode Skole - arrangement for
folkeskolens medarbejdere, Folkekirkens
medarbejdere og formænd, bestyrelser etc.
18. april 2018
Sag: Provstiudvalget diverse (1031)

Taget til efterretning

Den Gode Skole - arrangement for folkeskolens
medarbejdere, Folkekirkens medarbejdere og
formænd, bestyrelser etc. 18. april 2018

36

ESDH Aflevering til Rigsarkivet
Sag: Sagssystem ESDH (1268)

Taget til efterretning

ESDH Aflevering til Rigsarkivet

37

Gias takster 2018
Sag: GIAS og Kirkegårdstakster (1003)

Taget til efterretning

Gias takster 2018
Referat,12-12-2017
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Orientering

38

Honorarsatser for menighedsråd 2018
Sag: Alle menighedsråd (1080)

Taget til efterretning

Honorarsatser for menighedsråd 2018

39

Jes Iversen. Personlig stedfortræder
Sag: Valg 2017 PU og stiftsudvalg (1281)

Taget til efterretning

Jes Iversen. Personlig stedfortræder

40

Lokalplaner
Sag: Lokalplan er 2017 (1252)

Taget til efterretning

Lokalplan 112 - område mellem Forstallé,
Næstmark og Callesensgade og
kommuneplantillæg nr. 12 - Langrode Forstallé
Lokalplan: Boligområde ved Damms Gård,
Felsted
Lokalplan: Område mellem Forstalle,
Næstmark og Callesensgade
Lokalplan: Sønderskovvej, Aabenraa
Lokalplan: Tillæg nr. 12 Langrode - Forstalle
Lokalplan: Tillæg nr. 13 Sønderskovvej
Meddelelse om ny plan i PlansystemDK:
Boligområde ved Langhus
Meddelelse om ny plan i PlansystemDK:
Bæredygtigt boligområde ved Lergård i
Aabenraa

41

Nationalmuseets invitation til seminar om
gamle kirker og materialer 1. marts 2018
Sag: Provstiudvalget diverse (1031)

Taget til efterretning

Nationalmuseets invitation til seminar om
gamle kirker og materialer 1. marts 2018
Referat,12-12-2017
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Orientering

42

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

Taget til efterretning

Nyt om det fælles kirkeliv i Haderslev Stift

43

påmindelse - fællesmøde i Hammelev den 24.
januar
Sag: Provstiudvalget diverse (1031)

Taget til efterretning

påmindelse - fællesmøde i Hammelev den 24.
januar

44

PUK Regnskab 2016. Endelig godkendelse
fra Haderslev stift
Sag: PUK 2016 (1171)

Taget til efterretning

PUK Regnskab 2016. Endelig godkendelse fra
Haderslev stift

45

RYKKER - mangler i Dataarkiv:
menighedsrådets referat af godkendelse af
revisionsprotokollat
Sag: Regnskab 2016 (1287)

Taget til efterretning

RYKKER - mangler i Dataarkiv:
menighedsrådets referat af godkendelse af
revisionsprotokollat

46

Vil I sætte fokus på dåben i 2018?
Sag: Provstiudvalget diverse (1031)

Taget til efterretning

Vil I sætte fokus på dåben i 2018?

47

Aabenraa provstiudvalg konstituering .
Sendt til alle MR
Sag: Valg 2017 PU og stiftsudvalg (1281)

Taget til efterretning

Aabenraa provstiudvalg konstituering . Sendt til
alle MR

48 Eventuelt
Referat,12-12-2017
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Orientering

49

Kommende PU møder

Datoer tilrettet

Opdaterede mødedatoer
•Tirsdag d. 9. januar 2018
•Tirsdag d. 16. januar 2018 kl 15,30:
Målsætningsmøde på Folkehjem
•Onsdag d. 24. januar 2018 kl. 1721:Fællesmøde i Hammelev for provstiudvalg
og stiftsudvalg. kl. 19,00
•Tirsdag d. 6. februar 2018
•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. 12-12-2017

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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