Referat
Aabenraa Provsti – Møder

14. 08.18 Provstiudvalgsmøde d. 14-08-2018, 16:30,
Deltagere: Gitte Albæk Bielefeldt, Kirsten Kruchov Sønderby, Aabenraa Provstiudvalg, Aabenraa
Provsti
Afbud: Jens Christian Hvergel
Kommentarer:

1 - Referat fra sidste møde
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Godkendt

2 - Godkendelse af dagsorden
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Godkendt

3 - Budget 2019 samt budgetsamråd
Behandlede sager:
Budget 2019 (2018 - 4496)
Bilag: Statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat, Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
vedr. kirkeskat 2019, Til provstier - udmelding af landskirkeskat og udligningstilskud (KM F2.
12200), Udmelding af fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud 2019
Beskrivelse:
Foreløbig er følgende aftalt for budgetsamråd:
Mødet afholdes på Folkehjem fra kl. 19,00 til senest kl. 22,00.
Dagsorden:
19,00: Gennemgang af budgettal v. Kirsten Sønderby
19,40: Den Blå Oase - partnerskab
20,00: Kaffepause
20,15: "Gaven" v. Kai Bredholt fra Odinteatret.
Senest 22,00 afslutning v. provsten

Referat:
Den kommunale skatteprocent falder i 2019. Det vil ramme kirkeskatteprocenten.
I 2020 får alle sogne cirka 10 % ekstra i anlægsmidler til fremtidssikrende tiltag.
Der er tale om et engangsbeløb.

4 - Løjt - ny kirkegårdsplan
Behandlede sager:
Løjt - ny kirkegårdsplan (2018 - 17965)
Bilag: Løjt - ny kirkegårdsplan, Aabenraa Provsti 04.04.2018, Præsentation af ideskitse vedr.
beplantning af Løjt Kirkegård. SIK 16. februar 2018 - 2 (002)
Beskrivelse:
Medtaget fra sidste møde
Referat:
Der er opstået en ny praksis omkring kirkegårdsplaner i stifterne.
Ændringer af kirkegården som ikke vedrører fredede kirkegårde/kirkegårdsområder, karakteristiske
stiforløb, anlæg og belægning i kirkens umiddelbare nærhed og fredede kirkediger, er det
menighedsrådenes kompetence at tage beslutninger omkring.
Provstiudvalget har ingen kompetencer til at vurdere æstetiske eller praktiske forhold omkring
kirkegårdes indretning.
Hvis et anlæg kræver lånoptagelse eller frigivelse af indestående stiftsmidler for at kunne gennemføres
skal provstiudvalget ansøges om stillingtagen til dette.
Såfremt menighedsrådet ønsker professionel rådgivningsbistand, bedes man kontakte
kirkegårdskonsulenten direkte.

5 - Rise kirke - Evt. nyt kors - til Nationalmuseets Sags nr. 16/147
Behandlede sager:
Rise kirke - Evt. nyt kors - til Nationalmuseets Sags nr. 16/147 (2018 - 23324)
Bilag: Evt. nyt kors til Rise kirke - Nationalmuseets Sags nr. 16147, Referat fra byggeudvalgsmøde
den 4 april 2018 på Rødekro Smedie, 08912-10 nyt spir, nyt kors, nyt kors med ring, Rise kirke Forespørgsel vedr korset til Stiftøvrigheden
Beskrivelse:
Ansøgning om nyt kors /spir på Rise kirkes tårn.
Omkostningen hertil er en del af de samlede omkostninger vedr. renovering af tårnet.

Referat:
Videresendes til konsulentudtalelse med anbefaling.

6 - Rise præstegård Ringvejen. Ansøgning om 5 % midler til istandsættelse af
præsteboligen i tilslutning til præsteskifte
Behandlede sager:
Rise fraflytningssyn 20.06.18.doc (2018 - 23121)
5% midler 2018 - Ansøgninger (2018 - 6960)
Bilag: Rise fraflytningssyn 20.06.18.doc, Rise fraflytningssyn 20.06.18, VS Finansiering af

istandsættelse af præsteboligen Ringvej 5, Rise i tilslutning til præsteskifte
Beskrivelse:
På grund af uforudset præsteskifte ansøger menighedsrådet om 5 % midler til istandsættelse af
præstegården på Ringvejen.
Forventede omkostninger: kr. 200.000 - 500.000
Referat:
Godkendt.
Kirkekassen kan ikke bære udgiften i indeværende år.

7 - Varnæs kirke - ændringer i sideskib - ansøgning
Behandlede sager:
Varnæs kirke - ændringer i sideskib - ansøgning (2018 - 23353)
Bilag: Varnæs kirke - ændringer i sideskib - ansøgning
Beskrivelse:
Anmodning om nyindretning af sideskib i Varnæs kirke.
Bænkene i sideskibet ønskes fjernet. Bænkene er under 100 år gamle.
Desuden ønskes ny belysning.
Der er IKKE medsendt forventet prisoverslag samt finansieringsforslag.
Dette afventes.
Referat:
Afventer samlet pris og finansieringsforslag.
Medtages på PU møde i september.

8 - Aabenraa: Konsulentrunde efterår 2018
Behandlede sager:
Konsulentrunde efterår 2018 (2018 - 23142)
Bilag: Aabenraa Konsulentrunde efterår 2018
Beskrivelse:
Aabenraa menighedsråd ønsker at deltage i efterårets konsulentrunde med følgende:
- Varmeanlægget i Sct. Nicolai kirke er gammelt og ikke tidssvarende.
a) En del af de gamle radiatorer fra begyndelsen af 50'erne er ude af drift, pga. fejl i radiatorerne.
b) Radiatorer i kor er fjernet for en årrække siden og koret er ikke tilstrækkeligt opvarmet (hvilket er anført
v. provstesyn 2018)
c) gamle el-tavler til varmeanlægget er forsøgt vedligeholdt men kræver efter vores vurdering en total
udskiftning.
2) Brolagt vej/sti fra kirkeplads til Sct. Nicolai kirke er uhensigtsmæssigt lagt over en lille forhøjning, som
betyder, at bedemændene ikke kan køre til og fra kirken med deres rustvogn, og vejstykket ligger i det hele
taget ikke godt.
Det er ønsket at udjævne arealet og skabe et mere funktionsduelig vejstykke, hvilket dog kræver udjævning
af området ved vejen/stien.

Referat:
Godkendt

9 - PUK 2. kvartalsrapport 2018
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Godkendt

10 - Bjolderup-Uge: ansøgning om installering af biobrændelsesfyr
Behandlede sager:
Bjolderup-Uge præstegård- nyt varmeanlæg (2018 - 6652)
Bilag: Installering af biobrændelsesfyr, energimærke Bjolderup præstegård, Bjolderup kirke og
præstegård opvarmning og energi
Beskrivelse:
Ansøgning om:
- nedlæggelse af Bjolderup kapel og anvendelse af bygningen til fælles varmeforsyningsbygning for
præstegård og kirke.
- frigivelse af hensattes midler i stiftet kr. 600.000 til indkøb af biobrændselsfyr.

Referat:
Provstiudvalget finder:
- at det er et stort og omfattende projekt med mange potentielt bekostelige konsekvenser.
- at det ville være ønskeligt om menighedsrådet havde overvejet flere muligheder, som f.eks.
varmepumpe, solvarme eller lignende
- at det er ønskeligt at kapellet bevares. Kapellet er sognets kapel. Kølebehov kan løses med
individuelle kistekølere.
- at et biobrændselsfyr formentlig vil medføre meget ekstra arbejde for personalet
Provstiudvalget anmoder menighedsrådet om, at se på flere muligheder.
Provsten vil tage kontakt til konsulent Poul Klenz Larsen, for uddybende forklaring.
Hvis menighedsrådet ønsker det vil provst og næstformand for PU gerne mødes med menighedsrådet
om sagen.
Sagen bedes herefter fremsendt igen.

11 - Aabenraa: rådgiveraftale med krematorieforeningen
Behandlede sager:
Aabenraa nyt krematorie - overført fra gl. sagssystem (2018 - 4507)
Bilag: VS, Rådgiveraftale 20180808 Aabenraa Krematorium, Certifikat Krematoriekonsulenten C35912
Beskrivelse:

Referat:
Godkendt

12 - Burkal kirke renovering: anmodning om lån og frigivelse af indestående i stiftet

Behandlede sager:
Burkal kirke istandsættelse (2018 - 6616)
Bilag: Burkal kirke renovering anmodning om lån og frigivelse af indestående i stiftet
Beskrivelse:

Referat:
Godkendt

13 - Bov menighedsråd - Ændringer
Behandlede sager:
Bov menighedsråd - Ændringer (2018 - 23116)
Bilag: Bov menighedsråd - Ændringer
Beskrivelse:

Referat:
Taget til efterretning

14 - Burkal - udskiftning i menighedsrådet
Behandlede sager:
Burkal - udskiftning i menighedsrådet (2018 - 23129)
Bilag: Burkal Sogn udskiftning i menighedsrådet
Beskrivelse:

Referat:
Taget til efterretning

15 - Burkal kirke- tilsagn om støtte fra kirkeistandsættelsesordningen (KM F2.: 10750)
Behandlede sager:
Burkal kirke istandsættelse (2018 - 6616)
Bilag: Aktdokument, Burkal Kirke - Tilsagnsbrev, Acceptbrev - Burkal Kirke
Beskrivelse:

Referat:
Taget til efterretning

16 - Genner menighedsråd - ændringer
Behandlede sager:
Genner menighedsråd - ændringer (2018 - 23346)
Bilag: SV Ændring i Genner menighedsråd
Beskrivelse:

Referat:
Taget til efterretning

17 - Syn 2018 Uge Præstegård
Behandlede sager:
Syn 2018 (2018 - 15865)
Bilag: CCE_000024(1), Synsprotokol for Uge Præstegård
Beskrivelse:

Referat:
Taget til efterretning

18 - Til Varnæs mr. vedr. ny adgangssti
Behandlede sager:
Varnæs kirkegård - ny adgangssti (2018 - 9247)
Bilag: Aktdokument, Til Varnæs mr. vedr. ny adgangssti, Varnæs.28maj.18, 180516 Varnæs Kirke,
adgangssti, Varnæs kirkegård, stiforløb 1, Varnæs kirkegård, sti belægningsprincip, Varnæs Kirke,
ny sti
Beskrivelse:

Referat:
Taget til efterretning

19 - Indkomne kvartalsrapporter
Behandlede sager:
2018 Kvartalsrapporter (2018 - 16595)
Bilag: 2. kvartalsrapport 2018, 2. Kvartalsrapport 2018, Budget, formål - 2. kv.18, 2.
kvartalsrapport 2018, 2. kvartalsrapport 2018, 2. kvartalsrapport 2018, 2. kvartalsrapport 2018, 2.
kvartalsrapport 2018, 2. kvartalsrapport 2018, 2. kvartalsrapport 2018, 2. kvartalsrapport 2018, 2.
Kvartalsrapport, Kvartalsrapport 30-06-2018, Ensted Sogn - Kvartalsrapport 2. kvartal 2018 - 2
sider - Til Aabenraa Provsti, Burkal Sogn - Kvartalsrapport 2. kvartal 2018 - 2 sider - Til Aabenraa
Provsti
Beskrivelse:

Referat:
Taget til efterretning

20 - Databeskyttelse – PwC’s behandling af personoplysninger
Behandlede sager:

Databehandleraftaler (2018 - 16570)
Bilag: Databeskyttelse – PwC’s behandling af personoplysninger
Beskrivelse:

Referat:
Taget til efterretning

21 - Kompetencefonden 2018 & næste møde i uddannelsesudvalget
Behandlede sager:
Provstiudvalget diverse (2018 - 7898)
Bilag: VS Kompetencefonden 2018 & næste møde i uddannelsesudvalget, ATT83991
Beskrivelse:

Referat:
Taget til efterretning

22 - Konsulentrunde efterår 2018
Behandlede sager:
Konsulentrunde efterår 2018 (2018 - 23142)
Bilag: Konsulentrunde efterår 2018
Beskrivelse:

Referat:
Taget til efterretning

23 - Lokalplaner
Behandlede sager:
Lokalplaner (2018 - 15877)
Bilag: Meddelelse om status ændring til forslag for kommuneplantillæg Tillæg nr. 09 Visøvej i
Aabenraa, Meddelelse om status ændring til forslag for lokalplan LP104 Boligområde ved Visøvej i
Løjt Kirkeby i Aabenraa, Meddelelse om status ændring til forslag for kommuneplantillæg Tillæg
nr. 09 - Visøvej i Aabenraa, Meddelelse om status ændring til aflyst for lokalplan 173-1
Erhvervsområde ved Kilen i Aabenraa, Meddelelse om statusændring til forslag for lokalplan
LP111 Boligområde ved Gl. Tøndervej i Aabenraa, Meddelelse om statusændring til forslag for
kommuneplantillæg null Tillæg nr. 21 Flensborgvej i Aabenraa, Meddelelse om statusændring til
forslag for lokalplan LP033-1 Boligområde mellem Gammel Flensborgvej og Stegholt i Aabenraa
Beskrivelse:

Referat:
Taget til efterretning

24 - Eventuelt
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Nyt fra Stiftsrådet
Nyt fra Provsten
Referat:
Stiftsrådet har ikke holdt møder siden sidst.

25 - Kommende PU møder
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Med mindre andet er nævnt, finder møderne sted på provstikontoret.
Torsdag d. 30. august 2018 kl. 19,00 - ca. 22,00: Budgetsamråd på
Folkehjem
Tirsdag d. 4. september 2018 kl. 17,00
Mandag d. 1. oktober 2018 kl. 16,30
Tirsdag d. 6. november 2018 kl. 16,30
Tirsdag d. 4. december 2018 kl, 16,30

Referat:
Taget til efterretning

Aabenraa Provsti – Møder - 14-08-2018, 16:30

