Dagsorden
Bornholms Provsti – Møder

20-11-12 Provstiudvalgsmøde - d. 12-11-2020 kl. 09:00 til 12:00
Deltagere: Jack Rønne Frederiksen, Svend Aage Kristoffersen, Poul Ove Kofod, Anette Kaas, Henning
Kiilerich, Ulla Margrethe Pedersen, Henriette Ry Nielsen, Johannes Gregers Jensen

Mødepunkt
1 - Godkendelse af dagsorden

2 - Møde med revisor
Revisor Gert Larsen, BDO deltager
Sager:
(BHP) Årsregnskaber - Bemærkninger i protokoller regnskabsår 2019 (2020 - 30871)
Bilag:
Aktdokument

3 - Gennemgang af revisionsprotokollater 2019 for
alle kirkekasser
Provstiudvalgets gennemgang af revisors
bemærkninger i kirkekassernes protokollater, samt
menighedsrådenes kommentarer hertil.
Sager:
(BHP) Årsregnskaber - Bemærkninger i protokoller regnskabsår 2019 (2020 - 30871)
(BHP) Årsregnskaber - Bemærkninger i protokoller regnskabsår 2019 (2020 - 30871)
Bilag:
Bemærkninger i protokollerne i Bornholms provsti,
Fra Rønne - Bemærkninger til protokolat 2019,
Kommentarer til protokollat

4 - Godkendelse af regnskaber 2019 for alle

Referat

kirkekasser
Provstiudvalgets godkendelse af kirkekassernes
regnskaber for 2019
Sager:
(BHP) Årsregnskab - Menighedsråd - 2019 (2020 15682)
Bilag:
Sammendrag regnskabsrapporter R-2019

5 - PUK Bornholm, kvartalsrapport pr 30. september
2020
Kvartalsrapport for PUK-Bornholms pr. 30.
september 2019 til godkendelse
Sager:
(BHP) Kvartalsrapporter - PUK Bornholm - 2020
(2020 - 14943)
Bilag:
Aktdokument, PUK Kvartalsrapport 30-09-2020

6 - Regnskab for klargøring af Storegade 17
Opgørelse over udgifter i forbindelse med klargøring
af Storegade 17, herunder forslag om at merudgift
på kr. 29.475 dækkes af PUK-kassens frie midler, som
pr. 1. januar 2020 lyder på ca. kr. 155.000
Forventede udgifter til Tinglysning af P-plads
og ibrugtagningstilladelse, samt ekstra møbler til 1.
sal, foreslås bogført som ordinær drift, og
foreslås dækket dels af mindre forbrug på formål
2400, og dels af de frie midler.

Sager:
(BHP) Byggesag - Storegade 17 - Tilbud og Faktura fra
rådgivere og håndværkere (2019 - 37181)
Bilag:
Aktdokument, Storegade 17 - budgetopfølgning 611-20

7 - Godkendelse af retningslinjer for honorar til
menighedsrådsmedlemmer

Genoptaget fra sidste PU-mødet den 8. oktober.
Tilrettede Retningslinjer for honorar til
menighedsrådsmedlemmer til godkendelse.
Sager:
(BHP) Honorarer - Menighedsrådmedlemmer og PUformand - 2020 (2020 - 7012)
Bilag:
Honorar Bornholms Provsti, gældende fra 1.
december 2020 - ver 30-10

8 - Anmodning fra STØ om udtalelse til fornyet
ansøgning om tilladelse til reparation af
blyinddækning på Svaneke Kirkes tårn
Stiftsøvrigheden (STØ) har tidligere meddelt
principgodkendelse af ansøgning fra Svaneke
Menighedsråd om tilladelse til reparation af
blyinddækning på Svaneke Kirkes tårn.
Svaneke Menighedsråd har på den baggrund
sendt revideret beskrivelse af projektet, samt deraf
nye tilbud fra håndværkere til STØ til endelig
godkendelse.
På den baggrund anmoder STØ om provstiets
bemærkninger til, at:
der ikke er budgetlagt med uforudsete
udgifter
udgifterne til arbejdet ifølge de
aktuelle tilbud lige nu overstiger den
bevilling, som er givet på 115.000 kr.
med kr. 9.500
der derudover savnes et egentligt
specificeret budget, hvori der er afsat
midler til uforudsete udgifter.
Sager:
(BHP) Byggesag - Svaneke Kirke - reparation af
blyinddækning tårnet (2019 - 30458)
Bilag:
SVANEKE KIRKE20.07.20, Pris fra
ÅrsdaleByg;11.09.20, Blyinddækning på Svaneke
Kirke

9 - Ansøgning fra Rutsker, om omdisponering af
anlægsmidler og 5% midler
Rutsker Menighedsråd søger 5% midler samt

omdisponering af anlægsmidler til dækning
af ekstraordinære udgifter:
* Merudgift i forbindelse med installering af
automatisk klokkeringning, kr. 13.511,50
* Vikardækning under ansats sygeperiode, kr.
32.348,90
Uforudsete udgifter i alt kr. 45.860,40
Menighedsrådet oplyser også, at de har haft et
mindre forbrug på kalkning af kirken i 2020 kr.
22.245,30, og de søger derfor at overføre de
overskydende anlægsmidler fra kalkning til dækning
af merudgift ved installering
af automatisk klokkeringning, samt ekstraordinære
lønudgifter ifbm. sygdom.
Herudover søger menighedsrådet om 5% midler til
dækning af den resterende uforudsete udgift,
lydende på kr. 23.615,00
Sager:
(BHP) Omdisponering anlægsmidler - Rutsker - 2020
(2020 - 942)
Bilag:
Ansøgning om 5% midler og omdisponering

10 - Ansøgning fra Lise Dürr, i forbindelse med
pilotprojekt Børnetjeneste
Provstiudvalget har i februar 2020 bevilget op til kr.
15.600 til dækning af kørsel af børnene i forbindelse
deltagelse i pilot-projektet Børnetjenesten i Bodils
Kirke. Beløbet er dækket via puljen til "Pulje til nyt
fælles arrangement".
Grundet corona var det i foråret kun muligt at
afholde en enkelt undervisningsgang.
Fondene, der har skudt penge i projektet
Børnetjenesten, har skubbet deres bevilling, og
dermed har projektet fået mulighed for at starte
forfra i september måned.
Det vil sige, at afholdes seks besøg i efteråret
2020 og seks besøg i foråret 2021, hvilket betyder, at
der bliver afholdt én undervisningsgang (2 besøg)
mere end oprindelig planlagt. Derfor søges om
udvidelse af bevilling til dækning af de 2
ekstra kørsler a kr. 1.300, kr. 2.600.
Sager:

(BHP) Børnetjenesten - Bornholm - Forsøgsprovsti
2020-2021 (2019 - 22883)
Bilag:
Aktdokument

11 - Synsrapport fra Rutsker
Synsrapport fra menighedsrådet til PU´s
godkendelse
Ruts Kirke
Sager:
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2020 (2020 - 13109)
Bilag:
Syn Rutsker

12 - Synsrapporter fra Hasle
Synsrapport fra menighedsrådet til PU´s
godkendelse
Hasle Kirke, Kirkegård og Kapel

Sager:
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2020 (2020 - 13109)
Bilag:
Synsforretning 2020

13 - Ansøgning fra Ibsker om omdisponering af
anlægsmidler
Ibsker Menighedsråd søger om omdisponering
af anlægsmidler.
Kalkning af Kirken blev kr. 22.462 højere end
budgetteret, idet det i forbindelse med kalkningen
blev nødvendigt med afskrabning af gammel kalk og
puds og ny oppudsning af kapellets østside, da store
flager af gammel kalk og ler faldt af.
Kalkning af præsteboligen blev derimod kr. 7.250
billigere end budgetteret.
Menighedsrådet anmoder om, at overskydende
midler på kr. 7.250 til kalkning af præstebolig, kan

overføres til kalkning af kirken, og at den samlede
merudgift på afsluttede anlægsopgaver på kr.
15.202 indgår i driftsrammebevilling i budgetår 2022.
Sager:
(BHP) Omdisponering anlægsmidler - Ibsker - 2020
(2020 - 29277)
Bilag:
Styring af anlægsaktiviteter, Ibsker, afsluttede
anlægsopgaver

14 - Udtalelse fra PU vedr. Hasle MR's ønske om
anvendelse af frie midler til etablering af kølerum i
Hasle Kapel
Københavns Stiftsøvrighed (STØ) har efter
anmodning fra Hasle
Menighedsråd genoptaget ansøgning om etablering
af kølerum i Hasle Kapel.
STØ har sendt ansøgningen i høring hos Stiftets
konsulenter.
STØ anmoder på den baggrund om udtalelse
fra provstiudvalget i relation til menighedsrådets
ønske om anvendelse af frie midler til formålet,
såfremt projektet godkendes.
Jf. ansøgning fra Hasle Menighedsråd, dateret den 3.
december 2019, forventes etableringen at koste kr.
22.000 inkl. moms
Sager:
(BHP) Byggesag - Hasle - Etablering af kølerum i
kapel (2019 - 18448)
(BHP) Byggesag - Hasle - Etablering af kølerum i
kapel (2019 - 18448)
Bilag:
Aktdokument, Høring af Kgl.byg., Nat.mus. og
varmekonsulent vedr. etablering af kølerum i Hasle
Kapel, Sv Til Hasle vedr. genfremsendelse af mail
vedr. ansøgning om etablering af kølerum i Hasle
Kapel (STPR F2 865543)

15 - Ansøgning fra Aaker-Pedersker MR om
renovering af Aaker Præstegård, præsteskifte 2021
Aaker-Pedersker Menighedsråd har fremsendt
ansøgning om renovering af Aaker Præstegård i
forbindelse med præsteskifte.

Det fremsendte projektforslag lyder på kr.
2.280.000.
Provstiudvalget har den 30. oktober været
på besigtigelse i Præstegården.
Sager:
(BHP) Byggesag - Aaker-Pedersker - Renovering af
præstegård 2020-2021 (2020 - 30072)
Bilag:
Ombygning af Aaker Præstegård,
Nybyvej2_renodisp14OKT_OEJARK

16 - Invitation til landsdækkende samarbejde
Provstiet har modtaget invitation til at deltage i
landsdækkende samarbejde for provstiet om
folkekirkeligt arbejde blandt migranter
Kort info om provstisamarbejdet
Samarbejdets formål:
§ 3. Samarbejdet har til formål at virke for
evangeliets udbredelse blandt migranter i Danmark
inden for særskilte kultur- og sproggrupper samt
fremme deres inklusion i samfundet og folkekirken.
stk. 2. Arbejdet har en koordinerende og udviklende
rolle med henblik på at understøtte migranters
lokale tilknytning til folkekirken.
Stiftende medlemmer: Vor Frue-Vesterbro Provsti,
Fredericia Provsti, Haderslev Domprovsti,
Sønderborg Provsti, Greve-Solrød Provsti, Slagelse
Provsti.
Medlemsbidrag:
Det koster 50.000 kr. årligt for et provsti at være
medlem.
Udmøntning af arbejdet:
Til at starte med prioriteres indsatsen blandt
persisktalende og arabisktalende. Det er planen, at
der skal ansættes en koordinator for hver af de to
sproggrupper, som skal rejse i hele landet og
understøtte det lokale arbejde samt styrke indsatsen
via tværgående netværk og aktiviteter.
For medlemskab med virkning fra 1/1-2021 er fristen
for indmeldelse senest den 15/12-2020.
Sager:
(BHP) Migrant - Invitation til landsdækkende
samarbejde (2020 - 29276)

Bilag:
Aktdokument, Fakta om indvandring og folkekirken,
Kort infoark om provstisamarbejdet, Stillingsopslag koordinator for persisktalende, Vedtægt for
provstisamarbejde

17 - Ide om lokalprojekt om uddannelse/skole for
kirkemusik på Bornholm
Provstiudvalget har fra Poulsker
Menighedsråd modtaget forslag om oprettelse af
folkekirkelig musikskole på Bornholm med henblik på
at erhverve flere organister til de bornholmske
Folkekirker, da det opleves, at det bliver stadig
vanskeligere at finde organist og/eller organistafløsere .
Samtidig er antallet af aktive organister på Bornholm
er faldende.
Jf. forslaget vurderes det, at uddannelsesvejen til at
virke som organist kan være lang og måske uden for
rækkevidde pga. geografi og tidsforbrug på
eksisterende kirkemusikskoler. F.eks. kræves der på
den eksisterende "lille kirkemusikskoleafdeling" på
Bornholm tilstedeundervisning i Roskilde ifm. større
holdfag.
Den foreslåede "mikro" organistuddannelse træder
ikke i stedet for den eksisterende
organistuddannelse. En elevtid på dette
"skoleprojekt" kan måske inspirerer til senere at tage
en autoriserede organistuddannelse med eksamen
på en af Folkekirkens musikskoler, men dette bør
ikke være et krav for at spille orgel i de bornholmske
Folkekirker.
Se hele idebeskrivelse i bilag.
Sager:
(BHP) Forslag til samarbejde - Uddannelse/skole for
kirkemusik på Bornholm (2020 - 29280)
Bilag:
Ide vedr projekt om uddannelseskole for kirkemusik
på Bornholm

18 - Mødeplan 2021 for PU og årsplan for økonomi
Godkendelse af mødeplan samt årshjul for økonomi
for 2021.

Sager:
(BHP) Provstiudvalgsmøder - Bornholm - 2021 (2020
- 31352)
Bilag:
2021 Årshjul for Bornholms Provstiudvalg udkast,
2021 årshjul for økonomi

19 - Valg af provstiudvalgsmedlem til Folkekirkens
Skoletjeneste Bornholms bestyrelse
Til Folkekirkens Skoletjeneste Bornholms bestyrelse
skal der på provstiudvalgsmøde i
november/december måned i samme år, som der er
menighedsrådsvalg vælges 1 medlem af
provstiudvalget, samt 1 stedfortræder.
Medlemmet vælges for en fireårig periode, der
følger menighedsrådsvalgene.
Udtræder den valgte provstiudvalgsmedlem af
bestyrelsen pga. særlige forhold, indkaldes den
valgte stedfortræder for den resterende valgperiode.

Sager:
(FSB) Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm - Valg gældende fra 1. januar 2021 til 2024 (2020 - 29648)
Bilag:
Aktdokument

20 - Fastsættelse af kirkegårds- og
krematorietakster
Indsamling af data til genberegning af kirkegårds- og
krematorietakster er nu afsluttet. Udvalget har
efterfølgende samlet og bearbejdet de
indsamlede data.
På den baggrund skal provstiudvalget fastsætte
kirkegårds- og krematorietakster gældende fra 1.
januar 2021.

Sager:
(BHP) Kirkegårdstakster - Bornholms Provsti genberegning 2020 (2019 - 32289)
Bilag:
Aktdokument, _Kostprisberegning_af_en_kremering

- Bornholm oktober 2020, 1a Udkast til
prisfastsættelse - kirkegårdstakster Bornholm - ver
06-11-20

21 - ORIENTERING, Ansøgning og bevilling til Rønne
MR på 5% midler til dækning af merudgift ved nyt
tag på sidelænge, Præstebolig i Søborgstræde
Rønne Menighedsråd søger om 5% til dækning af
uforudsete udgifter i forbindelse med den
igangværende renovering af tag og facade i
præstegårde i Søborgstræde.
I budgetåret 2015 har menighedsrådet fået bevilget
kr. 750.000 til nyt tag på sidefløjene samt kr. 100.000
til facade i Søborgstræde. Det vil sige, at der er
bevilling på i alt kr. 850.000, og det remsendte
byggeoverslag viser, at arbejdet kan betyde en
udgift på i alt op til kr. 1.293.875. Dermed en
forventet merudgift på op kr. 443.875.
Derfor søger Rønne Menighedsråd om samlet kr.
443.875 som dækker:
Kr. 269.250, der relaterer sig til det arbejde, der
allerede er i gang på den vestlige fløj samt facaden
Kr. 174.625 der relaterer sig til den østlige fløj, hvor
arbejdet endnu ikke er i gang.
Menighedsrådet ønsker at få arbejdet gjort færdig i
denne omgang, og da de forudser ekstra udgifter,
hvis der skal etableres byggeplads igen senere, samt
at håndværkerne skal give tilbud igen.
Beslutning:
Provstiudvalget erklærede Henriette Ry Nielsen,
Anette Kaas samt Johannes Gregers Jensen inhabil,
og de deltog ikke i beslutningen.
Provstiudvalget har via mail den 14. oktober
besluttet at bevilge op til kr. 443.875 af 5% midlerne,
så det igangsatte arbejde kan afsluttes.
Sager:
(BHP) 5% midler - Rønne - 2020 (2020 - 29172)
Bilag:
Ansøgning om 5 % midler, Ansøgning om 5 % midler,
Byggeregnskab 2020.10.07

22 - ORIENTERING, om byggetilladelse til ny
fitnessbygning på Torneværksvej 20B, Rønne
Kbh. Stift har videresendt orientering om, at Byg har

truffet afgørelse vedrørende sag, hvor Peter Hauge
Madsen, Rønne Menighedsråd samt PU tidligere er
blevet hørt om.
Byg meddeler, at der er givet byggetilladelse
til fitnessbygning på Torneværksvej 20B 3700 Rønne.
Sager:
(BHP) Høring - Rønne Nord - opførsel af
fitnessbygning (2020 - 24801)
Bilag:
400_2020_88371_BOM3423_Byggetilladelse_Tornev
ærksv, Message

23 - ORIENTERING, Ophævelse af forbudspåtegning,
modtaget arv, Poulsker MR
Poulsker Menighedsråd anmoder om ophævelse af
forbudspåtegningen på konto med indestående fra
arv.
Indestående på kr. 21.858,43 minus renter benyttes
til delvis betaling af en ny messehagel til Sankt Povls
Kirke.
Anmodningen er den 27. oktober videresendt til
Kbh. Stift med anbefaling om ophævelse af
forbudspåtegning.
Sager:
(BHP) Arv - Poulsker - Messehagel (2020 - 30803)
Bilag:
Ophævelse af forbudspåtegning, Ophævelse af
konto for arv, SCAN0300

24 - ORIENTERING, om aktindsigt hos Gudhjem
menighedsråd

25 - ORIENTERING om kontakt med banker om
gebyrer og negative renter

26 - Siden sidst

27 - Eventuelt

== MØDE 20-11-12 Provstiudvalgsmøde == PUNKT 2 Møde med revisor == BILAG 1

Fra: Gert Larsen <GEL@bdo.dk>
Sendt: 22. oktober 2020 15:07
Til: Lena Maria Pedersen <LMP@km.dk>
Emne: SV: Besøg på Bornholm - og bemærkninger i MR protokollater

Hej Lena
Jeg kommer fra morgenstund ca. 8:30, der var en ledig billet
Jeg har endvidere vedhæftet oversigt over bemærkninger.

Med venlig hilsen
GERT LARSEN
Assistant Manager
gel@bdo.dk
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Havneholmen 29
DK-1561 København V
Tlf.: +45 39 15 52 00
www.bdo.dk

== MØDE 20-11-12 Provstiudvalgsmøde == PUNKT 3 Gennemgang af revisionsprotokollater 2019 for alle kirkekass… 1

Bemærkninger i protokollerne i Bornholms provsti
Bornholms Provsti
Bemærkninger til årsrapporten
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Bemærkninger til den udførte revision
Provstiet har ikke godkendelserne vedrørende honorar til rådsmedlemmer til de enkelte sogne
arkiveret i deres system, hvorfor det ikke er muligt at lave en kontrol heraf. Vi har fået
oplyst, at provstiet er i gang med at rette op på forholdet.
Opfølgning vedrørende tidligere bemærkninger
Ingen.
---OOO--Allinge-Sandvig
Bemærkninger til årsrapporten
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Opfølgning vedrørende tidligere bemærkninger
Ingen.
---OOO--Bodilsker
Bemærkninger til årsrapporten
Der er ikke sket rettidig behandling af revisionsprotokol for 2018.
Menighedsrådet indgår i samarbejder, som der ikke er redegjort for i forklaringerne til
regnskabet. Der er tale om 3 samarbejder "Tryksagen-"velkommen i Bornholms kirker"", "Visse
fælles kirkelige arrangementer" og "Skoletjeneste Bornholm". Samarbejderne er indgået med
Bornholms Provsti og regnskaberne findes her. Samarbejderne skal efter vores opfattelse
ligeledes omtales i forklaringerne til regnskabet.
Der er ikke vedlagt biregnskaber for anlægsarbejder, der strækker sig over flere år. Vi
henstiller til, at der ved afslutningen af sådanne arbejder altid vedlægges biregnskaber.
Bemærkninger til den udførte revision
Der er bogført på egenkapitalen i løbet af året, hvilket ikke må forekomme. Vi skal henstille
til, at disse bevægelser bogføres korrekt.

Det er konstateret, at sognet har negative frie midler. Vi henstiller til at menighedsrådet
tager stilling til dette.
Vi gør opmærksom på at sognet har modtaget lån fra Aaker-Pedersker Menighedsråd. Lånet er
i strid med reglerne i VEJ nr. 10205 af 30/11/2016, 6.8, som foreskriver at sognet alene har
mulighed for at søge likviditetslån i 5 % midlerne. Lånet er i regnskabsperioden bragt til
ophør.
Opfølgning vedrørende tidligere bemærkninger
Ingen.
---OOO---

Olsker
Bemærkninger til årsrapporten
Der er ingen bemærkninger til årsrapporten.
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Opfølgning vedrørende tidligere bemærkninger
Ingen.
---OOO--Gudhjem
Bemærkninger til årsrapporten
Der er ingen bemærkninger til årsrapporten.
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Opfølgning vedrørende tidligere bemærkninger
Ingen.
---OOO--Ibsker
Bemærkninger til årsrapporten
Der har ikke været bemærkninger til årsrapporten.

Bemærkninger til den udførte revision
Vi gør opmærksom på, at der er overført midler fra anlæg til drift, som først bliver godkendt
af provstiudvalget ved opgørelse af foreløbig driftsramme for det efterfølgende år. I henhold
til Kirkeministerets vejledning om årsafslutning skal alle større anlægsoverskridelser
fremlægges og godkendes af provstiudvalget. Vi er bekendt med, at provstiet fremadrettet vil
synliggøre beslutningerne.
Opfølgning vedrørende tidligere bemærkninger
Ingen.
---OOO--Svaneke
Bemærkninger til årsrapporten
Der har ikke været bemærkninger til årsrapporten.
Bemærkninger til den udførte revision
Vi gør opmærksom på, at der ved regulering af momsfradragsprocenten skal ske opdeling
mellem "fællesomkostninger, kirkegårdsdrift" og "overordnet fællesomkostninger for hele
menighedsrådet
Opfølgning vedrørende tidligere bemærkninger
Ingen.
---OOO--Østerlarsker
Bemærkninger til årsrapporten
Der er købt en ny ejendom i året, som ikke står beskrevet i regnskabets oversigt over faste
ejendomme. Vi henstiller til, at dette sker i kommende regnskaber.
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Opfølgning vedrørende tidligere bemærkninger
Ingen.
---OOO--Østermarie
Bemærkninger til årsrapporten
Der har ikke været bemærkninger til årsrapporten.

Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Opfølgning vedrørende tidligere bemærkninger
Ingen.
---OOO---

Poulsker
Bemærkninger til årsrapporten
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Bemærkninger til den udførte revision
Vi har konstateret, at regnskabsinstruksen ikke er blevet opdateret og skal henstille til, at
bilag til regnskabsinstruks opdateres, således at forholdene bringes i orden og man sikrer gode
interne kontroller og forretningsgange.
Der er ikke sket rettidig indberetning og afregning af moms. Vi skal gøre opmærksom på, at
menighedsrådet kan ifalde ansvar herfor og skal henstille til, at dette indberettes og afregnes
korrekt.
Opfølgning vedrørende tidligere bemærkninger
Ingen.
---OOO--Hasle
Bemærkninger til årsrapporten
Der er ikke sket rettidig behandling af revisionsprotokol for 2018.
Der er ikke vedlagt biregnskaber for anlægsarbejder, der strækker sig over flere år. Vi
henstiller til, at der ved afslutningen af sådanne arbejder altid vedlægges biregnskaber.
Bemærkninger til den udførte revision
Der er bogført på egenkapitalen i løbet af året, hvilket ikke må forekomme. Vi skal henstille
til, at disse bevægelser bogføres korrekt.
Opfølgning vedrørende tidligere bemærkninger
Ingen.
---OOO---

Rutsker
Bemærkninger til årsrapporten
Der er ikke vedlagt biregnskaber for anlægsarbejder, der strækker sig over flere år. Vi
henstiller til, at der ved afslutningen af sådanne arbejder altid vedlægges biregnskaber.
Bemærkninger til den udførte revision
Der er bogført på egenkapitalen i løbet af året, hvilket ikke må forekomme. Vi skal henstille
til, at disse bevægelser bogføres korrekt.
Opfølgning vedrørende tidligere bemærkninger
Ingen.
---OOO--Rønne
Bemærkninger til årsrapporten
Regnskabets bundtekst er ikke korrekt gengivet i referatet fra rådsmødet, hvor regnskabet
blev godkendt.
Menighedsrådet indgår i samarbejder, som der ikke er redegjort for i forklaringerne til
regnskabet. Der er tale om et samarbejde "Skoletjenesten på Bornholm". Samarbejdet er
indgået med Bornholms Provsti og regnskabet findes her. Samarbejdet skal efter vores
opfattelse ligeledes omtales i forklaringerne til regnskabet.
Bemærkninger til den udførte revision
Vi har ikke fået forelagt dokumentation for fastsættelsen af den delvise omsfradragsprocent.
Fastsættelsen skal altid kunne dokumenteres, herunder foretagelse af skøn.
Vi gør opmærksom på, at sognets momsgæld er modregnet i "andre tilgodehavender".
Registreringen bør foretages på konto 972530 under "skyldige omkostninger" i henhold til
Kirkeministeriets artskontoplan.
Vi har konstateret, at regnskabsinstruksen ikke er blevet opdateret og skal henstille til, at
bilag til regnskabsinstruks opdateres, således at forholdene bringes i orden og man sikrer gode
interne kontroller og forretningsgange.
Vi har konstateret, at der på opsparing til krematorieovn, hvortil der er bevilget kr. 400.000,
kun er overført kr. 222.906 og resten er overført til frie midler. Vi kan ikke se, at dette er
godkendt af provstiudvalget.
Opfølgning vedrørende tidligere bemærkninger
Ingen.
---OOO---

Klemensker-Rø
Bemærkninger til årsrapporten
Der har ikke været bemærkninger til årsrapporten.
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Opfølgning vedrørende tidligere bemærkninger
Ingen.
---OOO--Knudsker
Bemærkninger til årsrapporten
Der har ikke været bemærkninger til årsrapporten.
Bemærkninger til den udførte revision
Fastsættelsen af den delvise momsfradragsprocent er efter vores opfattelse ikke korrekt.
Fradragsprocenten bør genberegnes og en evt. difference afregnes ifm. førstkommende
momsangivelse.
Opfølgning vedrørende tidligere bemærkninger
Ingen.
---OOO---

Vestermarie
Bemærkninger til årsrapporten
Der har ikke været bemærkninger til årsrapporten.
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Opfølgning vedrørende tidligere bemærkninger
Ingen.
---OOO--Nexø
Bemærkninger til årsrapporten
Der har ikke været bemærkninger til årsrapporten.

Bemærkninger til den udførte revision
Ved revisionen af debitorer er det konstateret, at sognet fortsat har en del debitorer, som
ikke har betalt deres regninger. Vi skal fortsat anbefale, at der hurtigst muligt foretages
opfølgning heraf.
Opfølgning vedrørende tidligere bemærkninger
Ingen.
---OOO--Nyker
Bemærkninger til årsrapporten
Der har ikke været bemærkninger til årsrapporten.
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Opfølgning vedrørende tidligere bemærkninger
Ingen.
---OOO---

Nylarsker
Bemærkninger til årsrapporten
Menighedsrådet indgår i samarbejder med andre sogne, som der ikke er redegjort for i
forklaringerne til regnskabet. Samarbejderne skal efter vores opfattelse omtales i
forklaringerne til regnskabet.
Bemærkninger til den udførte revision
Vi har konstateret, at resultatdisponeringen er opgjort forkert, da konto 741120 "Videreførsel
af midler til ikke-udført anlægsarbejde efter disponering" skulle have udgjort 56.982 kr.,
svarende til de videreførte anlægsmidler, og konto 741110 "Menighedsrådets frie midler" som
følge heraf skulle have udgjort 177.845,65 kr. Vi skal anbefale, at dette bliver rettet.
Sognet har negative frie midler på 178 tkr. Vi skal anbefale menighedsrådet at iværksætte
besparelser, der kan genoprette de frie midler.
Opfølgning vedrørende tidligere bemærkninger
Ingen.
---OOO---

Aaker-Pedersker
Bemærkninger til årsrapporten
Der har ikke været bemærkninger til årsrapporten.
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Opfølgning vedrørende tidligere bemærkninger
Ingen.
---OOO---

== MØDE 20-11-12 Provstiudvalgsmøde == PUNKT 3 Gennemgang af revisionsprotokollater 2019 for alle kirkekass… 2

Bemærkninger til protokolat.
2. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet
Regnskabets bundtekst er ikke korrekt gengivet i referatet fra rådsmødet, hvor regnskabet
blev godkendt.
Efter menighedsrådsmødet, hvor regnskabet blev godkendt sendte provstiet en mail, at
der var gået noget galt i opload og at regnskab skulle oploades igen.
Denne bemærkning er beklageligvis ikke gået videre til revisor, ligesom der ikke er
foretaget en ny godkendelse af regnskab på et menighedsrådsmøde.
Mail fra provstiet er vedhæftet

Menighedsrådet indgår i samarbejder, som der ikke er redegjort for i forklaringerne til
regnskabet. Der er tale om et samarbejde ”skoletjenesten på Bornholm”. Samarbejdet er
indgået med Bornholms Provsti og regnskab finder her. Samarbejdet skal efter vor
opfattelse ligeledes omtales i forklaringerne til regnskabet.
Det er første år samarbejderne står i regnskabet og ”Skoletjenesten på Bornholm” er
beklageligvis ikke kommet med.

3. Den udførte finansielle revision, art og omfang
Vi har ikke fået forelagt dokumentation for fastsættelsen af den delvise
momsfradragsprocent.
Fastsættelsen skal altid kunne dokumenteres, herunder foretages af skøn
Den 04.02.2020 er der oploadet en beregning på DAP’en vedr. delvis moms.
Bilaget er vedhæftet her

Vi gør opmærksom på, at sognets momsgæld er modregnet i ”andre tilgodehavender”.
Registreringen bør foretages på konto 972530 under ”skyldige omkostninger” i henhold til
Kirkeministeriets artskontoplan.
Konto 972530 er ny fra 2020, vi har desværre ikke været opmærksom på, at kontoen
kunne/skulle bruges ultimo 2019 ved at man manuelt flyttede momsgælden til ny konto.
Det skal bemærkes, at systemet fra GIAS side først blev rettet i foråret, idet det de
automatiske bilag gik ind på gammel konto

Vi har konstateret, at regnskabsinstruksen ikke er blevet opdateret og skal henstille til, at
bilag til regnskabsinstruks opdateres, således at forholdene bringes i orden og man sikrer
gode interne kontroller og forretningsgange.
Senest opdateret regnskabsinstruks er fra 07.02.2019 – Bente Færgemand er udtrådt i
forbindelse med mødet 02.10.2019. Der laves selvfølgelig ny i forbindelse med nyt
menighedsråd 01.12.2020.

Vi har konstateret, at der på opsparing til krematorieovn, hvortil der er bevilget kr.
400.000,00, kun er overført kr. 222.906,00 og resten er overført til frie midler. Vi kan ikke
se, at dette er godkendt af provstiudvalget.
Menighedsrådet finder denne kommentar ukorrekt.
Ser man på Resultatopgørelsen er det korrekt, at der er sket en ændring på kr. 222.906,00
i midler til konto 721110 Opsparing til anlæg. Beløbet er et nettobeløb, det vil sige
opsparede midler fratrukket forbrug.
Der er hver måned overført kr. 33.333,33 til opsparingskontoen, hvilket giver kr.
400.000,00
Der sker ligeledes udtrækninger, renter og tab på obligationer som er en del af opsparing
til anlæg.
Det kan også nævnes, at kirken har forbrugt kr. 116.875,00 af opsparede midler til at få
lavet fugerne i kirken. Samt kr. 56.225,25 til vedligeholdelse af orglet.
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Kopi af menighedsrådenes behandling af protokollat for årsregnskab 2019,
for de menighedsråd, hvor der er bemærkninger

_______________________________________________________________________________________
Allinge, ingen bemærkninger
_______________________________________________________________________________________
Bodilsker:

_______________________________________________________________________________________
Olsker, ingen bemærkninger
_______________________________________________________________________________________
Gudhjem, ingen bemærkninger
_______________________________________________________________________________________
Ibsker, ingen bemærkninger
Kommentar til overførsel af anlægsmidler til drift.
Revision:
MR skal huske at søge om godkendelse af overføre midler fra anlæg til drift før årsafslutning. Ikke først i forbindelse
med udmedling af foreløbige driftsrammer.
Nu udmeldt princip fra PU:
Afvigelser på anlægsarbejde:
Hvis det viser sig, at der er en større afgivelse på 5% eller minimum kr. 25.000 på et anlægsarbejde, i forhold til
bevillingen til arbejdet, så skal menighedsrådene gøre provstiudvalget opmærksom på dette.
MR skal søge om omfordeling, anden finansieringen, eller evt. søge 5% midler til dækning af afvigelsen.

_______________________________________________________________________________________
Svaneke:

Side 1

Kopi af menighedsrådenes behandling af protokollat for årsregnskab 2019,
for de menighedsråd, hvor der er bemærkninger

______________________________________________________________________________________
Østerlars:

______________________________________________________________________________________
Østermarie, ingen bemærkninger
_______________________________________________________________________________________
Poulsker:

Mangler kommentarer til bemærkninger om regnskabsinstruks og rettidig indberetning og afregning af
moms
_______________________________________________________________________________________
Hasle:

_______________________________________________________________________________________
Rutsker:

_______________________________________________________________________________________
Rønne:

Se særskilt bilag, med uddybende forklaring
_______________________________________________________________________________________

Side 2

Kopi af menighedsrådenes behandling af protokollat for årsregnskab 2019,
for de menighedsråd, hvor der er bemærkninger
Klemensker-Rø, ingen bemærkninger
_______________________________________________________________________________________
Knudsker:

_______________________________________________________________________________________
Vestermarie, ingen bemærkninger
_______________________________________________________________________________________
Nexø:
Mangler – tom referat
_______________________________________________________________________________________
Nyker, ingen bemærkninger
_______________________________________________________________________________________
Nylars:

Mangler kommentarer til sognets negative frie midler
______________________________________________________________________________________
Aaker-Pedersker, ingen bemærkninger
_______________________________________________________________________________________

Side 3

== MØDE 20-11-12 Provstiudvalgsmøde == PUNKT 4 Godkendelse af regnskaber 2019 for alle kirkekasser == BILAG 1
Årsrapporter 2019

05-11-2020

Alle kirkekasser, Bornholms Provsti

Note

Sogn

Allinge-Sandvig
Bodilsker
Gudhjem
Hasle
Ibsker
Klemensker/Rø
Knudsker
Nexø
Nyker
Nylars
Olsker
Poulsker
Rutsker
Rønne
Svaneke
Vestermarie
Østerlars
Østermarie
Aaker/Pedersk.
I alt
År 2018

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

A

B

C

D1

Frie midler
01.01.2019

Resultat drift
R-2019

Videreførte
anlæg
fra 2018

Anlægsbev.
2019

67
105
44
490
158
453
17
123
430
-233
232
463
103
532
259
-88
492
144
269

-3
-70
-68
-91
-15
167
104
50
-10
55
48
-1
-37
62
-17
171
350
-54
-135

289
958
26
296
334
143
0
1.088
189
62
190
213
169
889
0
115
269
0
2.673

140
945
0
155
281
285
339
640
175
50
115
75
50
755
225
0
118
600
1.470

4.060

507

7.904

6.417

4.973

261

6.137

D2
Hævede
stiftsmidler/
tillægsbevilling/
ovf. til drift mv

10.087

E1

E2

F

Anlægsudg.
2019

Afvigelse
anlæg

Ej udførte
anlæg
(=C+D+E)

0

-996
-2.513
0
-414
-445
-720
-13
-1.645
-350
-55
-250
-77
-254
-537
-112
-115
-110
-828
-3.312

1.483

-12.745

891
564
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
-223
0
0
0
216

131

324
0
26
37
0
-288
326
78
51
57
57
213
0
971
115
0
269
0
962

139

3.198

0
46
0
0
-170
4
0
-5
37
0
2
2
0
87
2
0
-8
12

8.312

G
Forskydning i
tilgodehav.og
skyldige omk.

39
92
66
101
76
92
102
144
541
154
58
-3
88
5.918
21
103
-395
139
514

7.849

7.912

2.389

H
Likvid
beholdning
(A+B+F+G)

J

Likvid beh. excl. ej Heraf forskud
udførte anlæg januar måned
(I-F eller A+B+G)

427
77
69
537
388
420
549
400
975
33
393
670
153
7.397
377
186
724
217
1.480

103
77
42
500
388
708
223
322
924
-24
336
457
153
6.426
262
186
455
217
517

116
0
107
116
118
176
132
279
103
76
115
0
86
590
103
102
92
104
454

15.470

12.273

2.869

15.535

7.623

2.988

1) Underskud på drift skyldes primært manglende huslejeindtægt i hele perioden. Der er i 2020 bev. kr. 58.600 i 5% midler til dækning af mgl. husleje
2) Underskud på drift skyldes primært sygemelding/barsel graver. Der er i 2020 bev. kr. 99.900 i 5% midler til dækning af ekstra ordinære lønudgifter
3) Underskud på drift skyldes planlagt forbrug af frie midler til vedligehold præstegård og kirke og kapel
4) Mindre driftsudgifter skyldes primært mindre lønudgift mm til KK-medarbejder og mindre aktivitet pga. præsteskifte
5) Overskud på drift skyldes primært, 5% bevilling, vedr. udgift i 2018, først er modtaget i 2019 (præsteskifte)
6) OBS: fortsat negative frie midler, trods bevilling på kr. 60.000 til styrkelse af frie midler.
7) Inkl. opsparing på kr. 6.184.520 til anlæg, heraf kr. 5.700.000 til krematorieovn
8) Bevilling til styrkelse af likviditet har indvirkning på resultat
9) Bi-regnskab for turistindtægter viser overskud på ca. kr. 1.259.000. Der er overført kr. 525.000 fra drift til afdrag på lån vedr. køb af naboejendom
10) Underskud på drift skyldes primært feriepengeafregning for fratrådt organist og kirketjener, ca kr. 106.000

I

0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

== MØDE 20-11-12 Provstiudvalgsmøde == PUNKT 5 PUK Bornholm, kvartalsrapport pr 30. september 2020 == BIL… 1

Bemærkninger:
Formål 3210:
Timetallet for medarbejder i skoletjenesten er fra 1. januar 2020 midlertidig opnormeret 24% i forhold til
budgettet.
Merudgiften dækkes via Skoletjenestens frie midler.
Afstemning af 5% midler:
619020 Tilgodehavende 5% midler, udlånt til Gudhjem og Bodilsker kirkekasser, kr. 185.000
638110 Likvid beholdning 5% midler, kr. 1.950.158,05
- 951810 Gæld til menighedsråd, kr 397.000
- 748030 Mellemregning 5% beløb, kr. 1.738.158,05
Ingen øvrige bemærkninger.

== MØDE 20-11-12 Provstiudvalgsmøde == PUNKT 5 PUK Bornholm, kvartalsrapport pr 30. september 2020 … 2
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Kvartalsrapport
01-01-2020 til 30-09-2020
Regnskab
År til dato

Budget
2020

Forbrug til dato
i procent (%)

1.126.724,98
-1.116.745,47
-50.490,90
0,00
-5.666,63
-44.824,27
-401.707,44
0,00
-289.522,92
-112.184,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-663.991,73
0,00
-301.071,84
-362.919,89
-555,40
9.979,51

1.502.300,00
-1.527.300,00
-134.000,00
0,00
-38.000,00
-96.000,00
-464.900,00
143.500,00
-303.300,00
-305.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-927.400,00
0,00
-404.400,00
-523.000,00
-1.000,00
-25.000,00

75,00
73,12
37,68
0,00
14,91
46,69
86,41
0,00
95,46
36,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71,60
0,00
74,45
69,39
55,54
-39,92

ANLÆGSBEVILLINGER
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)
Salg af anlæg (91)
Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))
B Resultat af anlæg

0,00
0,00
187.500,02
-921.340,30
0,00
0,00
-733.840,28

0,00
0,00
250.000,00
-250.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
75,00
368,54
0,00
0,00
0,00

C Resultatopgørelse

-723.860,77

-25.000,00

2.895,44

1
2

3

4

5

6

7
A

Fælles indtægter i alt
Driftsudgifter i alt
Kirkebygning og sognegård
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
Kirkelige aktiviteter
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
Kirkegård
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
Præstebolig mv.
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
Administration og fællesudgifter
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
Finansielle poster
Resultat af drift

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Bornholms Provsti
Provsti: Bornholms Provsti
Budget afleveret d. 26-09-2019 08:48
Dato og underskrift formand:
Dato og underskrift kasserer:
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Primo
2020

FINANSIEL STATUS:
AKTIVER
Tilgodehavender
612110-619019
619020

Andre tilgodehavender
Tilgodehavende 5 pct. midler - udlånt til kirkekas

Saldo
år til dato

Ændringer
i procent (%)

120.000,00
65.000,00
185.000,00

4.531,00
185.000,00
189.531,00

-96,22
184,62
2,45

262.836,97
600.000,00
704.127,04
1.566.964,01

174.655,51
79.764,99
1.950.158,05
2.204.578,55

-33,55
-86,71
176,96
40,69

1.751.964,01

2.394.109,55

36,65

-155.217,79
-414.808,00
-264.707,00
-834.732,79

-155.217,79
-414.808,00
-264.707,00
-834.732,79

0,00
0,00
0,00
0,00

-606.877,04
-606.877,04

-1.738.158,05
-1.738.158,05

186,41
186,41

0,00
-308.275,00
-2.079,18
-310.354,18

-397.000,00
-146.025,00
-2.054,48
-545.079,48

0,00
-52,63
-1,19
75,63

-1.751.964,01

-3.117.970,32

77,97

Likvide beholdninger
638105
638140-60
638110-19

Bank drift og anlæg
Bank- og girokonti
Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt
PASSIVER
Egenkapital
741110
741120
741150-55

Menighedsrådets frie midler
Videreførte anlægsmidler
Frie midler - afgrænsede projekter

Mellemregningskonti og hensættelser
748030-40

Mellemregning 5% beløb (PU)

Skyldige omkostninger
951810
969020
975010-987320
Passiver i alt

Gæld til andre menighedsråd
Forskud på kommunal kirkeskat
Gældsforpligtelser, løndele 2

== MØDE 20-11-12 Provstiudvalgsmøde == PUNKT 6 Regnskab for klargøring af Storegade 17 == BILAG 1

Opgørelse klargøring af Storegade 17
Bevillinger i alt, kr. 1.355.000
Forbrug i alt kr. 1.384.536
Merforbrug, kr. 29.475
Forslag om at det dækkes via PUK-kassens frie midler, som pr. 1. januar 2020 lyder på ca. kr. 155.000
Der er endnu ikke afholdt udgifter til Tinglysning af P-plads og til Ibrugtagningstilladelse, og der er ikke
indkøbt møbler til værelse på 1. sal.
Forventet forbrug til dette er i alt kr. 36.800, som foreslås bogført som ordinær driftsudgift. Det forventes at
kunne dækkes delvis af mindre forbrug på formål 2400, og rest af frie midler.
Forventet mindre forbrug formål 2400, kr. 20.-30.000
Forventet forbrug af frie midler dermed anslået til ca kr. 46.000

== MØDE 20-11-12 Provstiudvalgsmøde == PUNKT 6 Regnskab for klargøring af Storegade 17 == BILAG 2

pr. 6-11-2020

Storegade 17
Anlægsmidler til projektet 2019
Anlægsmidler til projektet 2020
Bevilgede 5% midler, op til
Anlægsmidler i alt

500.000
250.000
605.000
1.355.000
Tilbudspris

Arkitekt og byggekonsulent
Malerfirma Borg, inkl. tillægspris juni 20
Tømrer/Gulve, BygGrønt
Tømrer, Ejvind Nielsen
Murer, Henrik Alfred
Murer, Henrik Alfred, fortov/gårdsplads
El, AS
VVS, AS
Ventilation, AS

Axel Sørensen i alt
Smed, Tejn Smedeforretning
Lifte, Botved
Tinglysning/landinspektør, P-plads
Byggesagsbehanding, BRK
UFO *
Rengøring, flyttehjælp mm
Møbler/inventar

101.068
107.750
46.000
161.125
136.700
21.125
81.250
29.875
168.750

279.875
77.194
187.425
6.800
20.000
90.000
20.000
100.000

skønnet
skønnet
skønnet

I alt

1.355.061

Betalt i alt
122.876
107.750
46.000
157.781
136.700
21.125
0
0
0
279.875
77.194
187.425
8.978
107.853
13.591
117.389
1.384.536

Afvigelse
-21.809
0
0
3.344
0
0
0
0
0
0
0
0
6.800
11.023
-17.853
6.409
-17.389
-29.475

Forslag (merudgift i alt, dækkes af PUK-kassens frie midler = ca. kr. 155.000):

29.475

Forventede, men ikke afholdte udgifter
Tinglysning/landinspektør, P-plads
Ibrugtagningstilladelse (skøn)
Møblering gæsteværelse, inkl. belysning, ikke bestilt

6.800
10.000
20.000

Forslag (bogføres som driftsudgift, dækkes af mindre forbrug, formål 2400 samt frie midler)

36.800

* UFO, specificeret:
Murer: kloakarb. og rottespærre
Murer: ekstra udgravn. v/trappe
MALER: lille kontor og ventilationsrør
El/VVS: Ekstra udvendig belysning, nyt toilet
El/VVS: Varmestyring gulv+flyt afbyder h-toilet
EL/VVS: Ekstra arbejdsstation
Akustik: 2 kontorer og mødelokaler
Lamper
UFO i alt

5.913
4.000
6.474
8.141
11.288
9.500
27.539
35.000
107.853

== MØDE 20-11-12 Provstiudvalgsmøde == PUNKT 7 Godkendelse af retningslinjer for honorar til menighedsrådsm… 1

Honorarer
Menighedsrådene i Bornholms Provsti har mulighed for at vælge mellem to modeller i forhold
til udbetaling af godtgørelse eller honorarer til formænd, kontaktpersoner, kirkeværger,
folkevalgte kasserere samt regnskabsførere. Rådet kan frit vælge mellem de to modeller til
forskellige hverv.
Provstiudvalget godkender hermed, at menighedsrådene bevilger honorar op til de i model 2
nævnte beløb efter nedenstående.

MODEL 1, skattefri godtgørelse
Skattefri godtgørelse for telefon, internet og/eller administration jf. såkaldt idrætscirkulære
Den gældende skattefri godtgørelse udgør i alt op til kr. 3.850 pr. person, uanset om personen
har flere hverv. Godtgørelsen består af op til kr. 2.400 til udgifter i forbindelse med
telefon/internet, og op til kr. 1.450 til udgifter i forbindelse med administrative omkostninger.
Satsen ændres med vedtagelse af ny bekendtgørelse, og den til enhver tid gældende sats kan
findes på SKATs hjemmeside, eller ved henvendelse til provstisekretæren.
Hvis en person modtager skattefri godtgørelse, er det en betingelse, at vedkommende ikke fra
samme menighedsråd i samme år modtager skattepligtigt honorar, skattepligtig diæt i
forbindelse med syn eller udlæg efter regning i forbindelse med udgifter vedrørende
kontorhold, telefon og internet.

MODEL 2, skattepligtige honorarer
Honorarer beregnet efter skalatrin 21, stedtillægssats 2, som pr. 1. april 2020 udgør kr. 280.434
pr. år, hvilket svarer til et månedligt beløb på kr. 23.369,50 (arbejdstidsbrød 37)
Beregning af honorarer: kr. 23.369,50 : 37t * arbejdstidsbrød = månedsløn * 12 = årslønnen

Formand
Antal valgte
rådsmedlemmer
5-6
7
8
9 - 10
11 ->

Pct
5
6
7
8
9

Arbejdstidsbrøk
(FLØS)
1,85
2,22
2,59
2,96
3,33

Månedsløn

Årsløn

1.168,48
1.402,17
1.635,87
1.869,56
2.103,26

14.021,70
16.826,04
19.630,38
22.434,72
25.239,06

Hvis formandens opgaver deles med andre medlemmer kan honoraret også fordeles mellem de
pågældende personer, dog stadig inden for den samlede ramme for honorar til formanden.

Bornholms Provsti, Storegade 17, 3700 Rønne ◦ Tlf. 40 17 17 19 ◦ bornholms.provsti@km.dk

Honorarer

Kontaktperson
Antal fast ansatte*

Pct

Arbejdstidsbrøk
Månedsløn
(FLØS)
1
2
0,74
467,39
2
3
1,11
701,09
3
4
1,48
934,78
4-6
6
2,22
1.402,17
7-9
9
3,33
2.103,26
fra 10
10
3,70
2.336,95
*fast ansatte = ansatte der afholdes MUS med (inkl. evt. vakante stillinger)

Årsløn
5.608,68
8.413,02
11.217,36
16.826,04
25.239,06
28.043,40

Kirkeværge uden administrativ forpligtelse
Fast honorar

Pct

Arbejdstidsbrøk
(FLØS)
1
0,37
Der kan tillægges 1% ekstra pr. kirke med kirkegård

Månedsløn

Årsløn

233,70

2.804,34

Kirkeværge med administrativ forpligtelse**
Antal
Pct
Arbejdstidsbrøk
Månedsløn
Årsløn
folkekirkemedlemmer
(FLØS)
0 - 500
3
1,11
701,09
8.413,02
501 - 2000
4
1,48
934,78
11.217,36
fra 2001
5
1,85
1.168,48
14.021,70
Der kan tillægges 1% ekstra pr. kirke med kirkegård
**Med administrativ forpligtelse forstås: fuld forpligtelser efter standardregulativet, herunder de
administrative

Valgt kasserer
Antal
Pct
Arbejdstidsbrøk
Månedsløn
Årsløn
folkekirkemedlemmer
(FLØS)
0 - 2000
2
0,74
467,39
5.608,68
fra 2001
3
1,11
701,09
8.413,02
Honorering af kassereren forudsætter, at denne fremlægger kvartalsrapporter for menighedsrådet,
jf. vejl. nr. 10205 om kirke-og provstiudvalgenes budget, regnskab og revision m.v., 7,1.
Sker dette ved regnskabsføreren, sker ekstrabetaling herfor ved tilsvarende nedsættelse af kassererens
honorar.

Bornholms Provsti, Storegade 17, 3700 Rønne ◦ Tlf. 40 17 17 19 ◦ bornholms.provsti@km.dk

Honorarer
Regnskabsfører
Grundsats
( = 1 kirke + 1 kirkegård
+ 0-5 ansatte)

Pct

Grundsats

14

Tillæg

Pct

pr. ekstra kirke
pr. ekstra kirkegård
pr. præstegård/-bolig
incl. evt. tilhørende
menighedslokale
6-12 fastansatte
7-12 vikarer,
herunder kormedlemmer

13-18 vikarer,
herunder kormedlemmer

fra 19 vikarer,
herunder kormedlemmer

2
2

Arbejdstidsbrøk
(FLØS)

5,18
Arbejdstidsbrøk
(FLØS)
0,74
0,74

Månedsløn

Årsløn

3.271,73

39.260,76

Månedsløn

Årsløn

467,39
467,39

5.608,68
5.608,68

2

0,74

467,39

5.608,68

2

0,74

467,39

5.608,68

2

0,74

467,39

5.608,68

2

0,74

467,39

5.608,68

2

0,74

467,39

5.608,68

Det forudsættes, at regnskabsføreren deltager i menighedsrådsmøder under dagsordenspunkter
omhandlende budgetlægning og årsregnskab.
Regnskabsføreren bistår med budgetlægningen, udarbejder regnskab samt kvartalsrapporter, og bistår
den valgte kasserer ved forberedelsen af dennes gennemgang af kvartalsrapporter for menighedsrådet.
Hvor eksempelvis større byggesager medfører væsentligt merarbejde, vil det være muligt at tildele
regnskabsføreren et engangsvederlag herfor. Dette kræver dog særlig begrundelse og skal i hvert enkelt
tilfælde godkendes af provstiudvalget.

Udgifter til godtgørelse/honorarer skal som udgangspunkt holdes inden for allerede tildelt
driftsramme, og højere honorar kan ikke forventes at blive godkendt.
Honorarer er gældende fra 1. december 2020.
Hvis ikke der sker ændringer, gælder provstiudvalgets godkendelse for hele valgperioden.
Vedtaget af Bornholms Provstiudvalg, den xxxx 2020

Bornholms Provsti, Storegade 17, 3700 Rønne ◦ Tlf. 40 17 17 19 ◦ bornholms.provsti@km.dk
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NORDØSTHJØRNE PÅ TÅRNET PÅ SVANEKE KIRKE

SVANEKE KIRKE
Reparation af bly-inddækninger på tårnet
20.07.20

BESKRIVELSE AF AKTUELLE FORHOLD: TÅRNINDDÆKNINGER:
: blyinddækningerne består af 2 ”vandrette” inddækninger på tårnet ca 6 meter over terræn.
: længder mod nord: 5,92 m; mod vest: 7,62m; mod syd: 6,17 m; ca 1 + 1 m rundt om hjørner mod øst

: øverste inddækning er placeret umiddelbart under bindingsværk-stolper og murværk mellem
bindingsværk:
ca 3-4 cm ”vandret” ind i fuge i mur/under bindingsværkstolper
(fuger er ca 10 mm tykke, og fugemateriale er plastisk fugemasse i grå farve)
ca- 7-8 cm ”vandret” flade
faldet på ”vandret” stykke varierer en del; men der er rigeligt fald på alle 3 sider af tårnet
ombuk ca 5-6 cm nedad sortmalet mur-sokkel

: nederste inddækning dækker fra sortmalet mur-sokkel og udover tårnets mure i opstøbt ”murværk”
ca 3-4 cm ”vandret” ind i fuge i sortmalet mur-sokkel
fuge er ca 10 mm tykkelse, udfyldt med plastisk fugemasse i grå farve
ca 13 cm ”vandret” flade (fladen er på sydsiden varierende fra 13 til 27 cm)
faldet på ”vandret” stykke varierer fra 15 mm til 30 mm på 13 cm
ombuk ca 6 cm nedad muren

: inddækninger er udført i 2,5 mm blyplader i 1 meters længder, der er loddet sammen med overlæg;
hjørner er også med loddede samlinger
: på alle 3 sider af tårnet ses samlinger der er revnede (formentlig på grund af spændinger ved
materialeudvidelser fra kulde til varme) (revnerne ses især midtvejs på murene; ikke ved hjørnerne)
: på tårnets sydside (nærmest sydøsthjørnet) er et stykke inddækning på ca 1 m faldet/blæst ned
(øverste inddækning)

: generelt er fugerne over inddækninger revnet flere steder/ faldet ud flere steder
: på tårnets vestside ses løst puds umiddelbart under inddækninger (kan stamme fra frostsprængninger
på grund af vand fra revner i inddækningen)
: det var ikke muligt at løfte inddækningerne op, for at se underlagets beskaffenhed (inddækningerne sad
så fast at der måske ville ske skader hvis man løftede kraftigere)
: det ses dog at underlaget er udført med et skråtliggende pudslag for at give inddækninger fald.
: blyinddækninger er banket tæt til underlaget og tæt til rundinger på murværket.
: hvorvidt inddækningerne er klæbet fast med f.eks. fugemasse-striber, kan først ses ved afmontering.

BESKRIVELSE AF AKTUELLE FORHOLD: TEGLTAG-INDDÆKNINGER:
: inddækninger af tegltag op mod tårnets murværk
: 2,5 mm tyk blyplade formet til 2 rækker tegl; 18-19 tegl i længden, samt 2 tegl ved ombuk forneden ved
tårnmur; på begge sider af taget
: inddækninger er ført ca 15-18 cm lodret op ad tårnmur; og 3-4 cm ombuk ind i udskåret fuge i tårnmur
: fuger er udfyldt med plastisk fugemasse
: blyinddækninger virker slidt og tyndslidt flere steder; fugerne bør fornyes

NORDFACADE AF TÅRNET

NORDVESTHJØRNE

NORDVESTHJØRNE

UDFØRELSE AF NYE INDDÆKNINGER: TÅRNINDDÆKNINGER
Mu : opsætning af stillads rundt om tårnet
Vvs: afmontering af eksisterende blyinddækninger forsigtigt for ikke at ødelægge pudslag og fuger
Mu: reparation af skråtliggende pudslag og evt reparation og opskæring af fuger
Mu: reparation af frostsprængning på vestside af tårn
Mu: reparation af lille skade på murværk på sydside
Mu: pletning med rød kalk (Kirken er planlagt kalket i 2021)
Vvs: oplægning af nye inddækninger:
: blyplader i 2,5 mm tykkelse
: model og udstrækning som eksisterende inddækninger
: hjørnesamlinger loddes (som før)
: 3 til 4 samlinger på hver side af tårnet udføres med falser, således at varmeudvidelser kan ske
(blyplade på ca 7 m vil fra -10 grader til 25 grader udvide sig ca 8 mm)
: blyinddækninger fastholdes ved indbankning af blyklodser/kiler i murfuger i fornødent omfang
: inddækninger bankes tæt til lodrette og vandrette flader (som før)
: inddækninger kan fastholdes/limes til underlag med striber af fugemasse
Mu: fugning af inddækninger med grå SikaHyflex Facade fugemasse eller tilsvarende på fugeunderlag

UDFØRELSE AF NYE INDDÆKNINGER VED TEGLTAG:
Mu: montering af stilladser
VVS: afmontering af exst. Inddækninger
VVS: evt opskæring og reparation af/ved fuger i tårnets mure
VVS: pålægning af nye inddækninger i 2,5 mm blyplade med loddede samlinger
: dækkende 1½-2 teglrækker ud på taget
: ombuk af blyplader lodret ca 15-18 cm
: 3-4 cm ombuk af plader ind i fuger (fæstnes ved indbankede blykiler)
Mu: fugning af inddækning med SikaHyflex Facade plastisk fugemasse på fugeunderlag
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Bornholms Provsti (bornholms.provsti@km.dk)
Svaneke Sogns Menighedsråd (7564) (7564@SOGN.DK)
Københavns Stift (KMKBH@KM.DK)
Til Bornholms provsti - Anmodning om udtalelse til fornyet ansøgning om tilladelse til reparation af blyinddækning
af Svaneke Kirkes tårn
Sendt: 16-10-2020 16:38
Bilag: SVANEKE KIRKE20.07.20.docx; Pris fra ÅrsdaleByg;11.09.20.pdf;
Til:
Cc:
Fra:
Titel:

Til Bornholms provsti

Hermed videresendes mail af 12. september 2020 fra Svaneke sogns menighedsråd vedrørende ansøgning
om tilladelse til reparation af blyinddækningen på Svaneke Kirkes tårn vedhæftet fornyet beskrivelse og
fotos samt aktuelle tilbud, idet vi skal anmode om provstiets bemærkninger til sagen.
I den forbindelse skal vi særligt anmode om provstiets bemærkninger til, at
der ikke er budgetlagt med uforudsete udgifter
udgifterne til arbejdet ifølge de aktuelle tilbud lige nu overstiger den bevilling, som er givet på
115.000 kr.
der derudover savnes et egentligt specificeret budget, hvori der er afsat midler til uforudsete
udgifter.

Med venlig hilsen
Marianne Holm Hansen
Kontormedarbejder

Københavns Stift
Nørregade 11 · 1165 København K · Tlf. 33 47 65 00 · kmkbh@km.dk · kobenhavnsstift.dk
Sådan håndterer vi dine personoplysninger

Københavns Stift (KMKBH@KM.DK), Per.Kristian.Madsen@natmus.dk (Per.Kristian.Madsen@natmus.dk)
mogens mattebjerg (mattebjerg@msn.com)
Fra Svaneke sogns MR - Fornyet ansøgning om tilladelse til reparation af blyinddækning på Svaneke Kirkes
tårn
E-mailtitel: Blyinddækning på Svaneke Kirke
12-09-2020 07:36
Sendt:
Til:
Fra:
Titel:

Til Københavns Stift og til Nationalmuseet
Blyinddækning af tårnet, sagsnummer 767382, Svaneke Kirke
sagsnummer STPR F2 : 798191
Hermed fornyet beskrivelse og fotoes af arbejdet, samt ajourførte priser.

På Menighedsrådets Vegne
Mogens Mattebjerg
mattebjerg@msn.com
mobil: 23 23 36 78

Virusfri. www.avg.com

== MØDE 20-11-12 Provstiudvalgsmøde == PUNKT 9 Ansøgning fra Rutsker, om omdisponering af anlægsmidler o… 1

Rutsker d. 10-10-20

Ansøgning om 5% midler og omdisponering af ubrugte anlægsmidler.

Installation af aut. Klokkeringning og tidsstyring af dør.
Bornholms Agro & Vent.------------------------ kr. 18.750,00
Thubalka --------------------------------------

kr. 167.761,50

Bornholms Agro & Vent. EL- arbejde------- kr. 51.875,00

I alt kr. 238.386,50

Anlægsmidler til arbejdet --------------------------------------------------

kr. 224.875,00

Overskridelse--------------------

kr. 13.511,50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sygemelding af graver Michael Sander d. 18/5 – 20 blev delvis raskmeldt d. 30/6-20
100 % raskmelding d. 13/7 -20 og påbegynder samme dag 3 ugers ferie.
Lønudgift til vikar i perioden --------------------------- kr. 40.848,90
Lønrefusion fra kommunen ---------------------------- kr. 8.500,00
Reel ekstra udgift ----------------------------------------

kr. 32.348,90

------------------------------Ubrugte anlægsmidler fra kalkning af kirken i 2020 på kr. 22.245,30 søges hermed
omdisponeret til dækning af overskridelsen og ekstra lønudgift, samt ansøgning af
5% midler til det manglende beløb på kr. 23.615,10
----------------------------På menighedsrådets vegne Leo Nielsen

== MØDE 20-11-12 Provstiudvalgsmøde == PUNKT 10 Ansøgning fra Lise Dürr, i forbindelse med pilotprojekt Børne… 1

Til:
Fra:
Titel:
Sendt:

Lena Maria Pedersen (LMP@km.dk)
Lise Dürr Nielsen (LIDN@km.dk)
Udvidelse af ansøgning om transport
31-10-2020 11:49

Kære Lena
Vil du videre denne til provstiudvalget?
Til provstiudvalget.
Tidligere på året bevilligede provstiudvalget op til kr. 15.600 til dækning af kørsel af børnene i forbindelse pilotprojektet Børnetjenesten i Bodils Kirke til Bodilsker Menighedsråd. Jævnfør mail sendt til undertegnede 4/2 2020.
Grundet corona afholdt vi i foråret kun en enkelt undervisningsgang. Fondene, der har skudt penge i projektet
Børnetjenesten, har skubbet deres bevilling. Dermed har projektet fået mulighed for at starte forfra i september
måned. Det vil sige, at vi har seks besøg her i efteråret og seks besøg i foråret 2021. Derfor vil jeg bede udvalget om,
at bevillingen til Bodilsker menighedsråd ligeledes skubbes, så vi kan betale de fire kørsler i det nye år
samt søge om, at få de sidste to kørsler dækket (da vi jo har brugt de penge på de to kørsler til den ene
undervisningsgang i februar). Beløb: 1.300 kr.

Venlig hilsen

Lise Dürr Nielsen
Sognepræst
Ibsker-Svaneke-Bodilsker-Christiansø
Rønnevej 46
Bodilsker
3730 Nexø
Tlf: 61 28 77 71
Mail: lidn@km.dk
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Til:
Fra:
Titel:
Sendt:
Bilag:

Bornholms Provsti (bornholms.provsti@km.dk), Lena Maria Pedersen (LMP@km.dk)
Ulla Margrethe Pedersen (vasagaard@mail.dk)
afsluttede anlægsopgaver
08-10-2020 23:34
Styring af anlægsaktiviteter, Ibsker.pdf;

Ibsker menighedsråd har afsluttet kalkning af kirke og præstebolig.
Kalkning af Kirken blev kr. 22.462 højere end budgetteret idet det i forbindelse med kalkningen blev nødvendigt med
afskrabning af gammel kalk og puds og ny oppudsning af kapellets østside, idet store flager af gammel kalk og ler
faldt af.
Kalkning af præsteboligen blev derimod kr. 7.250 billigere end budgetteret.
Menighedsrådet anmoder om at overskydende midler til kalkning af præstebolig kan overføres til kalkning af kirken,
og at den samlede merudgift på afsluttede anlægsopgaver kan overføres til drift og indgå i driftsrammebevilling i
budgetår 2022.
Hilsen Ulla

== MØDE 20-11-12 Provstiudvalgsmøde == PUNKT 14 Udtalelse fra PU vedr. Hasle MR's ønske om anvendelse af f… 1

Til:
Cc:
Fra:
Titel:
Sendt:
Bilag:

Hasle Sogns Menighedsråd (7557) (7557@SOGN.DK)
Bornholms Provsti (bornholms.provsti@km.dk)
Københavns Stift (KMKBH@KM.DK)
Kvitteringsskrivelse til Hasle sogns MR vedr. etablering af kølerum i Hasle Kapel
16-10-2020 14:11
Høring af Kgl.byg., Nat.mus. og varmekonsulent vedr. etablering af kølerum i Hasle Kapel.docx;

Hasle sogns menighedsråd

Københavns Stift har den 17. september 2020 modtaget menighedsrådets anmodning om tilladelse til
etablering af kølerum i Hasle Kapel.
Sagen forberedes af undertegnede og afgøres af specialkonsulent Jeanette Bjørnlund Nielsen.
Menighedsrådets ansøgning er i går sendt i høring hos stiftets konsulenter, jf. § 8 i lov om folkekirkens
kirkebygninger og kirkegårde. Der vedhæftes kopi af høringsbrevet, hvoraf det fremgår, hvilke konsulenter
der er hørt i sagen.
Folkekirkens konsulenter har hver især 30 dage til at afgive udtalelse, jf. cirkulære om fællesinstruks for
folkekirkens konsulenter. Konsulenterne høres samtidig, dog har Nationalmuseet ret til først at udtale sig,
når alle andre erklæringer foreligger. Der kan som følge heraf forekomme høringsperioder på op til 60
dages varighed. Når alle konsulentudtalelser er modtaget i stiftet, vil stiftet snarest muligt træffe afgørelse.
Sagsbehandlingstiden er således afhængig af, hvilke konsulenter der er hørt samt af sagens kompleksitet
generelt. Menighedsrådet vil normalt kunne forvente stiftets afgørelse inden for 90 dage.
Sagsbehandlingstiden kan dog være længere, såfremt der opstår spørgsmål, der fx kan kræve besigtigelse
eller indhentning af supplerende materiale og fornyet høring. Det skal dog tilføjes, at der i øjeblikket er en
stor mængde høringer hos den kongelige bygningsinspektør, hvorfor der må påregnes yderligere
sagsbehandlingstid. Den kongelige bygningsinspektør er først udnævnt 1. maj 2020 og skal behandle alle
byggesager fra 1. januar til dato.
Menighedsrådet er naturligvis velkommen til at kontakte stiftet, såfremt der måtte være spørgsmål.

Med venlig hilsen
Marianne Holm Hansen
Kontormedarbejder

Københavns Stift
Nørregade 11 · 1165 København K · Tlf. 33 47 65 00 · kmkbh@km.dk · kobenhavnsstift.dk
Sådan håndterer vi dine personoplysninger
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Kgl. bygningsinspektør Fogh & Følner Arkitektfirma A/S – ff@fogh-folner.dk
Nationalmuseet - kirkekonsulenter@natmus.dk
Varme-, energi- og klimakonsulent Poul Klenz Larsen poul.klenz.larsen@privat.dk

Høring vedrørende etablering af kølerum i Hasle Kapel
Hermed fremsendes ansøgning af 16. september 2020 fra Hasle sogns
menighedsråd om tilladelse til etablering af kølerum i Hasle Kapel, idet
stiftsøvrigheden skal anmode om en udtalelse.
Endvidere anmodes Kgl. bygningsinspektør om særskilt bedømmelse af
overslag over udgifterne.
Såfremt der ønskes foretaget besigtigelse på stedet, bedes stiftsøvrigheden
kontaktet, inden der aftales møde med menighedsrådet med henblik på
stiftets eventuelle deltagelse.
Udtalelsen bedes sendt pr. mail til kmkbh@km.dk og samtidig sendt cc til de
øvrige konsulenter.

Venlig hilsen

Marianne Holm Hansen

Bilag:
 Hasle sogns menighedsråds ansøgning af 16. september 2020 (3
sider)
 Bornholms provstis mail til stiftsøvrigheden af 16. januar 2020
vedrørende fremsendelse af menighedsrådets oprindelige
ansøgning af 3. december 2019 (2 sider)

o Hasle sogns menighedsråds oprindelige ansøgning af 3.
december 2019
 Plantegning af kapel
 Plantegning af nyt kølerum
 Foto af facade mod nord
 Foto af facade mod syd
 Foto af gavl mod vest
 Foto af gavl mod øst

Kopi er sendt til:
Hasle sogns menighedsråd (7557@sogn.dk)
Bornholms provsti (bornholms.provsti@km.dk)
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Til:
Fra:
Titel:
Sendt:

Bornholms Provsti (bornholms.provsti@km.dk)
Københavns Stift (KMKBH@KM.DK)
Til Bornholms provsti - Etablering af kølerum i Hasle Kapel
16-10-2020 14:22

Til Bornholms provsti

Under henvisning til nedenstående anmodning af 16. september 2020 fra Hasle sogns menighedsråd om
genoptagelse af sagen vedrørende etablering af kølerum i Hasle Kapel, skal vi anmode om provstiets
udtalelse i relation til menighedsrådets ønske om anvendelse af frie midler til formålet, såfremt
projektet godkendes.

Med venlig hilsen
Marianne Holm Hansen
Kontormedarbejder

Københavns Stift
Nørregade 11 · 1165 København K · Tlf. 33 47 65 00 · kmkbh@km.dk · kobenhavnsstift.dk
Sådan håndterer vi dine personoplysninger

Til:
Cc:
Fra:
Titel:
E-mailtitel:
Sendt:

Københavns Stift (KMKBH@KM.DK)
Bornholms Provsti (bornholms.provsti@km.dk)
Hasle Sogns Menighedsråd (7557) (7557@sogn.dk)
Fra Hasle sogns MR - Anmodning om genoptagelse af ansøgning om etablering af kølerum i Hasle Kapel
Sv: Til Hasle vedr. genfremsendelse af mail vedr. ansøgning om etablering af kølerum i Hasle Kapel (STPR
F2: 865543)
16-09-2020 22:09

Hej Anne
Jeg skal hermed dybt beklage, at vi ikke har reageret på jeres forespørgsel på at kommentere på
provstiudvalgets kommentarer til at etablere et kølerum i vores kapel i Hasle, men det har været en lidt
mærkelig og anderledes tid med Corona og alt hvad det har medført af udfordringer. Det har betydet for os,
at vi ikke har fået holdt så mange menighedsrådsmøder som vi plejer og vores fokus har dermed også været
på alt muligt andet end det, at vi rigtigt gerne vil have etableret kølerummet.
Vi håber dog meget på, at I er villige til at genoptage sagen, og derfor vil vi også gerne kommentere på det
som provstiudvalget skriver.
For os har det at etablere et kølerum ikke noget at gøre med den samlede kølekapacitet på Bornholm. Vi
ønsker, at vores afdøde borgere i Hasle kan spare køreturene frem og tilbage til Rønne for derved at spare
for både besværet og pengene. Vi har modtaget sådanne forespørgsler, og vi mener faktisk at det er utroligt
nemt og billigt at imødekomme dette ønske, da vi jo allerede har opbevaringsrummet til kisterne, men blot
mangler selve køleanlægget og lidt småforbedringer i form af efterisolering.
Vi mener også, at når vi kan etablere et sådant kølerum for ca. 22.000 kr. inklusive moms, og derudover
også med relativt lave årlige driftsomkostninger, så giver det rigtigt god mening at få sat installeret
køleanlægget mv. hurtigst muligt.
Vi vil også gøre opmærksom på, at vi søger om både at få lov til at etablere et kølerum, men også til om vi

må bruge af vores frie midler til det. Vi har allerede fået positive tilbagemeldinger fra bytinget i Hasle til
projektet, samt tilsagn fra lokale erhvervsdrivende om økonomisk støtte, i tilfælde af at vi ikke må bruge af
vores frie midler til at få opgaven udført.
På vegne af Hasle menighedsråd
Filip Ambrosen, formand

Fra: Københavns Stift <KMKBH@KM.DK>
Sendt: 3. april 2020 15:53:27
Til: Hasle Sogns Menighedsråd (7557)
Cc: Bornholms Provsti
Emne: Til Hasle vedr. genfremsendelse af mail vedr. ansøgning om etablering af kølerum i Hasle Kapel (STPR F2:
865543)

Til Hasle sogns menighedsråd
Hermed en høflig påmindelse om nedenstående mail, idet det blot for god orden skyld skal bemærkes, at
stiftsøvrigheden først påbegynder sagsbehandlingen, når vi har modtaget menighedsrådets svar.
Med venlig hilsen

Anne Weichardt
Kontorfuldmægtig
mailto:kmkbh@km.dk

Hvis du ikke er rette modtager af denne e-mail: Da denne e-mail kan indeholde fortrolige oplysninger, beder Københavns Stift
venligst om at den slettes, og at Stiftet underrettes om fejlen.

Læs mere om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen her
OBS: På grund af Corona-virus er Stiftsadministrationen lukket for personligt fremmøde foreløbig frem til
13. april 2020. Personalet arbejder såvidt muligt hjemme fra. Henvendelse skal ske til kmkbh@km.dk.
Vi vil forsøge løbende at behandle og besvare henvendelser, og naturligvis prioritere henvendelser af hastende
karakter.

Til:
Cc:
Fra:
Titel:
Sendt:

Hasle Sogns Menighedsråd (7557) (7557@SOGN.DK)
Bornholms Provsti (bornholms.provsti@km.dk)
Københavns Stift (KMKBH@KM.DK)
Til Hasle om etablering af kølerum i Hasle Kapel
24-01-2020 08:06

Til Hasle sogns menighedsråd
Under henvisning til menighedsrådets ansøgning om etablering af kølerum i Hasle Kapel, skal man anmode
om menighedsrådets bemærkninger til Bornholms Provstis stillingtagen til ansøgningen.

Med venlig hilsen
Anne Weichardt
Kontorfuldmægtig
mailto:kmkbh@km.dk

Hvis du ikke er rette modtager af denne e-mail: Da denne e-mail kan indeholde fortrolige oplysninger, beder Københavns Stift
venligst om at den slettes, og at Stiftet underrettes om fejlen.

Læs mere om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen her

Til:
Fra:
Titel:
Sendt:

Københavns Stift (KMKBH@KM.DK)
Bornholms Provsti (bornholms.provsti@km.dk)
Til Kbh. Stift, om etablering af kølerum i Hasle Kapel
16-01-2020 13:49

Til Københavns Stift
Jeg videresender her ansøgning fra Hasle Menighedsråd, hvor rådet søger om etablering af kølerum i Hasle
Kapel.
I finder vedhæftet
Motiveret ansøgning fra Hasle Menighedsråd med oplysninger om
forventet udgift til etablering
forventet årlig driftsomkostninger
forventet årlig indtægt ved brugerbetaling
Fire fotos af Hasle Kapel
Referat fra provstiudvalgsmøde den 9. januar 2020
Som det fremgår af medsendte referat så vurdere provstiudvalget, at der for nuværende er tilstrækkelig
kølekapacitet i provstiet, og udvalget anbefaler derfor ikke, at der etableres kølerum i Hasle Kapel. Udvalget
har alene forholdt sig til det principelle i sagens afgørelse og ikke til den økonomiske finansiering af et
eventuelt projekt.
Provstiudvalget ønsker Stiftsøvrigheden vurdering af ansøgningen, og hvis der er spørgsmål til
provstiudvalgets beslutning, er I velkommen til at kontakte provst Johannes Gregers Jensen for yderligere
forklaring.

Mange hilsner
Lena M. Pedersen
Sekretær for Bornholms Provsti
Søborgstræde 11, 3700 Rønne
mobil 40171719 (tirs-fre kl. 8-13)
lmp@km.dk

Til:
Fra:
Titel:
E-mailtitel:
Sendt:

Bornholms Provsti (bornholms.provsti@km.dk)
Filip Ambrosen (vvsfilip@gmail.com)
Fra Hasle MR, ansøgning om etablering af kølerum i Hasle Kapel
Kølerum
10-12-2019 22:03

Kære Johannes
Jeg sender dig hermed som aftalt en ansøgning vedr. etablering af kølerum i Hasle kapel samt anvendelse af
vores frie midler til projektet, og så håber jeg på, at du vil tage dig kærligt af at få den behandlet og sendt
videre.
Jeg glæder mig til en forhåbentlig positiv tilbagemelding.
I ønskes en velsignet jul og et godt nytår.
Bedste hilsner
Filip
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Johannes Gregers Jensen (JOJE@KM.DK), Lena Maria Pedersen (LMP@km.dk)
Arne Munch Ipsen (amipsen@yahoo.dk (amipsen@yahoo.dk), holmjensen@DLGmail.dk
(holmjensen@DLGmail.dk), Birgit Bouet Friis (BIFR@KM.DK)
Kjeld Dale (kjeld@dale.dk)
Fra:
Titel: Ombygning af Aaker Præstegård
Sendt: 15-10-2020 10:15
Bilag: Nybyvej2_renodisp14OKT_OEJARK.pdf;
Til:
Cc:

Hej Johannes
Som aftalt sender vi arkitektens og også vores forslag til ombygning af præstegård ifm. nyt præsteembede, hvoraf
overslagspriserne også fremgår.
Vi kan jo ikke gå videre før Provstiudvalget har nikket til det.
Den største del af ombygningen drejer sig om 1. sal, hvor der ikke er sket noget i årtier. Nu er der plads til 4 børn ,
hvis det skulle være
Køkken og konfirmandstue er jo blevet renoveret.
Så indrettes der også kontor for Birgit i hendes fremtidige funktion.
I det mindste opnår vi et resultat, synes vi, at det ikke er Præstegården der skulle afholde an potentiel kandidat fra
at ansøge, det er normalt præstegårdene, der er en klods om benet på præsterne.
Du vender tilbage for yderligere eller om I vil på besøg, tidsplanen er jo stram.
Mvh
Kjeld Dale

Dale Energi Aps
Nybyvej 4
3720 Aakirkeby
49225290 - 40567036
www.dale.dk
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RENOVERING OG OMBYGNING AF

PRÆSTEGÅRDEN I AAKIRKEBY

DISPOSITIONSFORSLAG
		

rev. 12. oktober 2020

BYGHERRE: 					
AAKER-PEDERSKER MENIGHEDSRÅD

INTRO

De følgende sider viser tegninger af forslaget til, hvordan præstegården kan standsættes og ombygges og fremstå endnu mere funktionel, lys og moderne.
Forslaget er opdelt i to væsentligste forandringer og tre mindre opgraderinger, der
kort introduceres her:

OMBYGNING: TRAPPE (se side 3)
En tidligere hovedtrappe i husets hall er sløjfet, og denne hall er ikke længere integreret i privaten. Dermed er den sekundære trappe der fører fra en smal gang blevet hovedtrappen, der bruges internt i det daglige. Denne trappe ligger klemt, har for
smalle trin, og er ikke egnet som hovedtrappe.
Det foreslås at lave en ny trappe til 1.sal, som er bedre at gå på og som ikke virker så
trang.

OMBYGNING: 1.SAL - (se side 6)
Førstesalen over præsteboligen er slidt, rumligt udefineret og mørk. De nuværende
værelser er små, og en stor del af arealet optages af et gennemgangsrum. Derfor foreslås en gennemgribende renovering
så 1. salen vil rumme tre store værelser, et bad og generelt en bedre indretning. Med et dobbelthøjt køkkenrum skabes en
direkte kontakt mellem etagerne. Samtidig foreslås det at åbne til kip og øge tagets isolans.
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OPGRADERING: KONTOR OG ENTRÈ (se side 10)
Kontoret ligger ved siden af stuen med adgang gennem to
skydedøre. Disse er dårligt lydisolerede, og det forslås at
isætte nye lyddæmpede skydedøre så private samtaler kan
foregå uforstyrret.
Der er dårlig visuel kontakt fra kontoret til entréen, og entréen er mørk. Derfor foreslås et nyt glasparti mellem entré
og kontor, samt etglasparti der giver kig fra entré til 1.sal og lys den anden vej.

OPGRADERING: EFTERISOLERING (se side 12)
I stuen er der koldt om vinteren, og træk fra de gamle forsatsruder. Det foreslås at efterisolere stue og spisestue indefra med produktet SkamoWall. Evt. kan forsatsruderne
skiftes i stue og spisestue.
ELSKAB
Nye elinstallationer skal føres åp 1.salen, og eltavlen flyttes
til kælderen.
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OMBYGNING: TRAPPE
Væggen mellem det eksisterende WC og køkkenet
fjernes, så en del af WC’ets
areal indgår i hall’en.
Dermed kan trappen forlænges og behøver ikke
svinge i de nederste trin.
Badet bliver mindre, men
der kompenseres med
et nyt stort bad på 1. sal.
Viktualerummet sløjfes,
så trappen står frit i rummet, og det KONTOR
dobelthøje
trapperum vil nyde godt
af dennye
øget
lysmængde
lydbegrænsende
der kommerskydedøre
når rummet
får to vinduer til.
STUE

HALL

EKSIST. VIKTUALIERUM BEVARES

ENTRÈ

EKSIST. WC INDDRAGES I HALL

KØKKEN

brus

BAD

ny trætrappe
HALL

SPISESTUE
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GLASPARTI OVER ENTRÈ
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OMBYGNING: 1. SAL
Hovedidéen med indretningen af 1.salen er at etablere
en længdeakse som et flydende rum, der er ganglinje
og som åbner sig op i et opholdsareal med indgang til
badet og det vestvendte værelse. Langs nordfacaden er
der åbent ned til køkkenet så der skabes en tæt kontakt etagerne imellem. Der er ligeledes åbent ned til entréen, og et glasparti giver lys og kontakt fra 1.salen til
entréen.
Planløsningen definere også en sekundær akse kan styre evt: fremtidig ombygning af 1. sal over nordfløj.

TVÆRAKSE

VÆRELSE

lys ned
til entré

åbent ned
til køkken

LÆNGDEAKSE

BEMÆRK! ÆNDRET PLANLØSNING. SE SIDE 16

BAD
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Tværsnit 1:100 der viser princip for længdeaksen og loft til kip med fritlagde hanebånd.
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Loftet beklædes med smalle lister. Det giver rummet en varme og en bedre akustik,
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Skitse af indretning af bad på 1.sal, der viser hvordan amaturer kan placeres så skråvæggene ikke generer.
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OPGRADERING: KONTOR /ENTRÈ

HALL

ENTRÈ

KØKKEN

KONTOR

ny trætra

nye lydbegrænsende
skydedøre

STUE

Dobbelt-skydedør fra Eclisse,
lydisolerer op til 36 dB.
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SPISESTUE
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Forslag til en lysere entré. Væggen til køkkenet bevares af hensyn til privathed. Evt. kan gardiner / matterigsfilm skærme til 1.sal
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OPGRADERING: EFTERISOLERING
Indervægge i stueetagen,
der ikke allerede er efterioslerede, efterisolers
med lette plader af kalciumsilikat, og pudses med
en specialudviklet puds.
Systemet er udelukkende
mineralsk og diffusionsåbent, så fugtproblemer
kan undgås. Det markedsføres under navnet “SkamoWall”.

HALL

ENTRÈ

KØKKEN

KONTOR

ny tr

nye lydbegrænsende
skydedøre

STUE

SPISESTUE

VÆRELSE

princippet i SkamoWall
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STUEPLAN
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ARBEJDER, STUEETAGE
01 Stue:
Bløde plader i blændede vinduer i stue fjernes, stue, der efterisoleres
med Cilikatbaseret system som f.eks. SkamoWall, pudses og males
med tilhørende system. 2 stk, vinduer i stueplan udskiftes med nye
vinduer med koblede ruder som Frovin, (ca. 12x15M) der overholder
BR18 krav til energitab fra vinduer.
02 Spisestue:
Der efterisoleres med Cilikatbaseret system som f.eks. SkamoWall,
pudses og males med tilhørende system.
Stavparket i spisestue slibes og lakeres. 2 stk, vinduer i stueplan
udskiftes med nye vinduer med koblede ruder som Frovin, der
overholder BR18 krav til energitab fra vinduer.
03 Værelse:
1 stk, vindue i stueplan udskiftes med nyt vinduer med koblede ruder som
Frovin, der overholder BR18 krav til energitab fra vinduer.
04 Værelse:
2 stk, vinduer i stueplan udskiftes med nye vinduer med koblede
ruder som Frovin, der overholder BR18 krav til energitab fra vinduer.
05 Kontor:
Eksist. Skydedør mod kontor erstattes af dobbelt skydedør mrk.
Eclisse, lyddæmpende (op til 36 dB) Der efterisoleres med
Cilikatbaseret system som f.eks. SkamoWall, pudses og males med
tilhørende system.
06 Entré:
Væg mellem entré og kontor nedrives delvist, HEB el.lign. i passende
dimension lægges op. Åbning reetableres. De store skabslåger
erstattes af nye i lyst finér. De højtsiddende låger males antraxitgrå.
Nyt Glasparti som skydedør og sideparti med sprosser malet antraxitgrå
monteres (se prospekt side 11). Loft nedbrydes, og 1100mm brystning
mod galleriet på 1.sal opbygges. Herop isættes enkeltlags
sikkerhedsglas. se side 8 i prospekt. se isometri
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07 Køkken:
Hul i dækket til førstesals galleri. finish mellem bjælker og ydervæggen
op til skråvæggen. 3 stk, vinduer i stueplan udskiftes med nye vinduer
med koblede ruder som Frovin, der overholder BR18 krav til energitab
fra vinduer.
08Trappe:
Eksisterende WC sløjfes (det separate rum med bad bibeholdes), Ny trætrappe og ny væg mellem trappen og gang mellem hall og
køkken opbygges. Bredde: 1200mm, stigning: 181mm, grund: 250mm.
09 Bad:
- Brusekabine opbygges som f.eks. brøndringe ø1000 hvori en åbning
skæres. På indersiden monteres fliser, på ydersiden pudses og males
så ringen bliver en integreret del af væggen ind mod hall’en. Toilettet i
det eksisterende WC genbruges. 1 stk, vinduer i stueplan udskiftes med
nye vinduer med koblede ruder som Frovin, der overholder BR18 krav
til energitab fra vinduer. Matteret glas.
10 Hall:
- Skydedøre ved ny trappe - Skorsten og skabe i hall nedtages. Ny
gipsvæg på træskelet opføres med indvendig skydedør. Tilsvarende
skydedør der lukker ind foran trappen
opbygges på viktualierummets endevæg. Nye skabe monteres på væggen
ind mod værelset der ligger i forbindelse med hall’en.
1 stk, vindue i stueplan udskiftes med nyt vindue med koblede ruder som
Frovin, der overholder BR18 krav til energitab fra vinduer.
11 Viktualierum
Bibeholdes eller genopbygges efter ny trappe er monteret.
1 stk, vindue i stueplan udskiftes med nyt vindue med koblede ruder som
Frovin, der overholder BR18 krav til energitab fra vinduer.
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1. SALS PLAN
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ARBEJDER, 1. SAL
12 Galleri:
Eksisterende skråvinduer gendanvendes, et nyt
vindue (V1) i samme type og dimensioner isættes.
Lysninger reetableres.
Håndliste på trappen monteres på væggen ind mod
viktualierummet. Som hårdttræ (samme type som på
værn) monteres
med vinkler i rustfrit stål til vægge i ligeløb,
ved sving værn med lodrette poster som øvrigt værn
i galleriet.
Ny branddør ind til loftrum over konfirmantstuen.

15 Værelse:
Gulve afhøvles og behandles, skråvægge opbygges som på
snit, indervægge inkl. nye elinstallationer og lister monteres.
Ny 9x21M dør inkl. greb, lister og inf. Gavlvæg efterisoleres
og beklædes med 2 lag gips.
16 Bad:
Bad på 1.sal, nye indervægge opbygges med vådrumsmembran, flisegulv som grå naturskifer, samme i bruseniche.
Porcelænsvask og væghængt WC med skjult cisterne.

13 Værelse:
Gulve afhøvles og behandles, skråvægge opbygges
som på snit, indervægge inkl. nye elinstallationer og
lister monteres.
Ny 9x21M dør inkl. greb, lister og inf. Et nyt vindue
(V4) i samme type og dimensioner isættes.
Gavlvæg efterisoleres og beklædes med 2 lag gips.
14 Værelse:
Gulve afhøvles og behandles, skråvægge opbygges
som på snit, indervægge inkl. nye elinstallationer og
lister monteres.
Ny 9x21M dør inkl. greb, lister og inf. Gavlvæg efterisoleres og beklædes med 2 lag gips.
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Overslagspris
Prisen indeholder de totale udgifter til byggearbejdet, inklusive udgifter til byggepladsen, transport, bortskaffelse mv. Hvor komplettering ikke er
nævnt specifikt, regnes med standard løsninger, f.eks. montering
af gerichter, fodlister, karme, m.v.
Generelt:

Byggepladsomk. transport, bortskaffelse mv.		

1

kr. 50.000

Udvendigt:

Renovering af ca. 20m2 terrasse*			

2

kr. 15.000 		

(*brædder som f.eks 28x120 sibirsk lærk)

Kælder					
		
Efterisolering* af krybekælder ca. 70 m2		

3

kr. 120.000 		

(* 200mm mineraluldsisolering incl. fastgørelse)

Stueetage					
		Ny hovedtrappe					4
		Ny endevæg, viktualierum				5
		
Skydedøre ved trappe incl. opbygning af vægge
7
		Nedrivning af 2 badeværelser				8
		
Opbygning af vægge omkring trappe og bad*
9
		
Opbygning af brusekabine i buede porebetonblokke 10
		
Montering af inventar i nyt badeværelse		
11
		
Nedrivning af bløde plader i stue 01			
12
		
Delvis nedrivning af væg mellem stue og kontor* 13
		Nedrivning af skorsten				14
		
Skamowall, materialepris ca 70 m2			
15
		
Montering af Skamowall 6x5000 kr			
16
		
Montering af lydtæt skydedør kontor			
17
		
Montering af glasvæg inkl. dør kontor		
18
		Maling og rengøring					19
		
12 stk. vinduer* koblede rammer ca. 12x15M		
20

kr. 50.000
kr. 10.000
kr. 32.000
kr. 6.180
kr. 48.000 		
kr. 18.000
kr. 77.000
kr. 4.000
kr. 22.000 		
kr. 3.450
kr. 63.000
kr. 30.000
kr. 40.000
kr. 28.000
kr. 50.000
kr. 117.500 		
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1.sal									Nr.
Pris
		
Nedrivning af lofter og vægge på 1.sal		
1
kr. 75.000
		Gl. iso opbevaring					2
kr. 5.000
		
Afstandslister for ventilation af undertag		
3
kr. 16.900
		Nedlaskning af spær					4
kr. 28.340
		
Isolering mellem spær, eksist. isolering + 170mm 5
kr. 46.800
		
Opbygning af gavlvægge incl. efterisolering		
6
kr. 31.620
		
Opbygning af brandvæg mod uudnyttet loftrum
7
kr. 6.120
		Etablering af tæthedsplan				8
kr. 20.800
		
Installationslag 45 mm inkl. isolering som batts
9
kr. 91.000
		
Elinstallationer incl. udtag og afbrydere		
10
kr. 74.665
		
lamper i bad, værelser og galleri			
11
kr. 10.000
		2 lag gips						12
kr. 192.920
		
Opbygning af 500 mm skunkvægge			
13
kr. 15.000
		
Akustiklister i loft over galleri og åbent rum på 1.sal 14
kr. 126.000
		
Afslibning af Gulve, samt efterfølgende behandling 15
kr. 12.000
		
Skillevægge til badeværelse som vådrumssystem
16
kr. 79.450
Skillevægge til øvrige værelser			
17
kr. 35.700
		
Fire indvendige døre inkl. indfatning og montering. 18
kr. 28.408
		
Indvendig branddør inkl. indfatning og montering 19
kr. 11.100
		Fodlister 50 meter					20
kr. 6.300
		
2 stk skråvinduer inkl. inddækning og lysning*
21
kr. 29.700 		
		
Installationer til badeværelse incl. mekainsk vent. 22
kr. 25.000
		
Seks radiatorer incl. føring af rør i skunk		
23
kr. 86.480
		
inventar i bad, håndvask, WC, brus, etc.		
24
kr. 39.590
		
Eltavle flyttes fra 1.sal til kælder			
25
kr. 20.000
		Gelænder og værn					26
kr. 25.377
		Glasskorsten over entré				27
kr. 75.000
		Maling og rengøring					28
kr. 75.000
					
		IALT								kr. 2.073.400
		Uforudsete, 10%						kr. 207.340
					
		Udgifter ialt, excl. moms					kr. 2.280.741
RENOVERING OG OMBYGNING AF PRÆSTEGÅRDEN, NYBYVEJ 2, AAKIRKEBY
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Til:
Cc:

Jens Andersen (jens.andersen@ft.dk), 'Niels Nymann Eriksen (nielsnymann@gmail.com '
(nielsnymann@gmail.com), sd@interchurch.dk (sd@interchurch.dk)
Mellemkirkeligt Råd (interchurch@interchurch.dk)
Fra:
Titel: Invitation til landsdækkende samarbejde for provstier om folkekirkeligt arbejde blandt migranter
Sendt: 01-10-2020 13:21
Bilag: image001.emz; Fakta om indvandring og folkekirken.pdf; Kort infoark om provstisamarbejdet.pdf; Stillingsopslag
- koordinator for persisktalende.pdf; Vedtægt for provstisamarbejde.pdf;

Til provstiet.
En række provstier har arbejdet på at styrke koordineringen og udviklingen af det lokale arbejde blandt indvandrere
og efterkommere inden for særskilte sproggrupper. Det arbejde har udmøntet sig i etableringen af et landsdækkende
provstisamarbejde, som alle folkekirkens provstier nu inviteres til at deltage i.
Hvorfor er det en opgave for folkekirken at række ud til indvandrere?
Antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark stiger og udgør nu 14% af den danske befolkning, svarende til
800.000 personer. Folkekirken er i stigende grad blevet opmærksom på, at der ligger en opgave med at række ud til
denne gruppe med kirkelige tilbud, som imødekommer deres baggrund – både med gudstjeneste, undervisning,
diakoni og mission.
Antallet af indvandrere og efterkommere har også stor betydning for folkekirkens medlemsprocent, for ud af denne
gruppe er under 8% medlemmer af folkekirken. Blandt ikke-vestlige er medlemsprocenten kun 3%. Til sammenligning
er 85% af personer med dansk oprindelse medlem af folkekirken. I dag udgør indvandrere og efterkommere
halvdelen af dem i befolkningen, som står udenfor folkekirken, og andelen er stigende. Nogle af dem er kristne fra
andre kirkesamfund, mens andre har anden eller ingen religiøs baggrund. Men der er også mange, som er
interesserede i at blive en del af folkekirken, eller i at arbejde tættere sammen med folkekirken.
Hvis folkekirken fortsat skal være en kirke for hele folket – også for dem, som ikke har dansk baggrund – så kræver
det en særlig indsats for at være til stede og engagere sig blandt dem, der kommer med en anden kulturel, kirkelig
eller religiøs baggrund.
Hvad vil I gøre helt konkret?
På baggrund af lokale behov har stifterne af provstisamarbejdet besluttet at fokusere indsatsen på to sproggrupper
til at starte med, nemlig persisktalende og arabisktalende.
Målet er at kunne stille henholdsvis en persisktalende og en arabisktalende medarbejder til rådighed for det lokale
arbejde i de sogne, som har kontakt til folk fra disse sproggrupper, eller hvor der er potentiale til at etablere et
sådant arbejde. Medarbejderne vil rejse rundt i hele landet og være konkret til stede i de pågældende sogne med
hjælp og bistand.
Følgende er eksempler på opgaver, som medarbejderne skal varetage:
Bistå præster og menigheder i det daglige med dåbsoplæring og undervisning på persisk og arabisk.
Hjælpe med at bygge bro mellem den danske del af menigheden og dem, som har persisk eller arabisk
baggrund.
Rådgive om tilgængelige materialer og ressourcer på persisk eller arabisk.
Hjælpe med at identificere egnede tolke til brug ved gudstjenester og andre arrangementer samt oversættelse
af skriftligt materiale.
Bistå sogne, som ønsker at etablere et nyt arbejde blandt folk fra disse sproggrupper.
Holde kontakten til persisk- og arabisktalende kristne via digitale medier og opmuntre dem i at bevare
tilknytningen til de folkekirkelige menigheder.
Der er allerede et lokalt folkekirkeligt arbejde blandt disse to sproggrupper, men for at kunne lykkes med opgaven er
der behov for mere samarbejde på tværs, som kan understøtte det lokale arbejde.
Persisktalende: Siden 2014 er mindst 700 persisktalende fra Iran og Afghanistan blevet døbt og optaget som
medlemmer af folkekirken, så der nu i alt er ca. 1400 medlemmer fra disse lande. Mange præster og menigheder har
oplevet, at sprog- og kulturbarrieren gør det svært at oplære de nye kristne i den kristne tro og inkludere dem i

menighederne. Hvis de nye kristne fortsat skal have kontakt til folkekirken, er der behov for hjælp fra en, der selv
taler persisk. Denne person kan hjælpe med undervisning, tolkning, rådgivning om materialer og afholdelse af
kirkelige arrangementer, der imødekommer de persisktalendes særlige sproglige og kulturelle behov og samtidig
understøtter kontakten til den lokale danske menighed. Provstisamarbejdet har opslået en deltidsstilling som
koordinator for persisktalende i folkekirken. I vedlagte stillingsopslag kan I se mere om koordinatorens opgaver.
Arabisktalende: Der bor 130.000 indvandrere og efterkommere fra arabisktalende lande i Danmark, hvoraf 1700 er
medlem af folkekirken. Dertil kommer et ukendt antal, som er medlem af andre kristne kirker. Men langt de fleste
har muslimsk baggrund.
Der er tre etablerede menighedsfællesskaber i folkekirken for arabisktalende – i Aalborg, Aarhus og København. Men
behovet og potentialet er langt større, da de arabisktalende kristne bor spredt rundt omkring i landet. Hvis de skal
beholde tilknytningen til folkekirken, er der brug for et bedre netværk og flere arrangementer, der imødekommer
deres særlige sproglige og kulturelle behov og samtidig understøtter kontakten til den lokale danske menighed.
Ved tilgang af nye medlemmer til provstisamarbejdet vil midlerne blive prioriteret på at udvikle den folkekirkelige
indsats blandt arabisktalende.
Hvorfor skal vores provsti være medlem – kan vi ikke bare løse opgaven lokalt?
Et medlemskab af provstisamarbejdet løser ikke automatisk opgaven med at række ud til indvandrere hos jer.
Provstisamarbejdet kan ikke erstatte det lokale arbejde, men er etableret for at præster og menigheder, som på
grund af sprog- og kulturbarrierer til tider står rådvilde i arbejdet, kan hente hjælp og lykkes med opgaven. Det kan
også være en hjælp de steder, hvor der er potentiale for udvikling af et nyt arbejde, fx fordi der bor mange fra de
pågældende sproggrupper.

Hvordan bliver vores provsti medlem af samarbejdet?
Hvis I ønsker at høre mere om samarbejdet eller melde jer ind, kan I henvende jer Søren Dalsgaard, koordinator i
Folkekirkens Migrantsamarbejde (E-mail: sd@interchurch.dk; mobil: 30 20 82 47), som vil oplyse jer om detaljer
vedr. underskrift af vedtægter og indbetaling af medlemsbidrag. For medlemskab med virkning fra 1/1-2021 er
fristen for indmeldelse senest den 15/12-2020.
Vedlagte bilag:
Vedtægter for provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter.
Stillingsopslag for koordinator for persisktalende i folkekirken.
Kort infoark om provstisamarbejdet.
Fakta om indvandring og folkekirken.
Med venlig hilsen
Jens Andersen, Bestyrelsen for provstisamarbejdet (provstiudvalget i Vor Frue-Vesterbro Provsti)
Niels Nymann Eriksen, Formand for følgegruppen for provstisamarbejdet.
Søren Dalsgaard, Medlem af følgegruppen og koordinator i Folkekirkens Migrantsamarbejde.

Søren Dalsgaard
Koordinator, Folkekirkens Migrantsamarbejde

Folkekirkens mellemkirkelige Råd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg
Tlf: 3311 4488 | Mob: 3020 8247 | sd@interchurch.dk | www.interchurch.dk
| www.migrantsamarbejde.dk
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FA K TA O M I N D VA N D R I N G O G
FOLKEKIRKEN
Fordeling af Danmarks befolkning i år 2000

Fordeling af Danmarks befolkning i år 2020
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Andelen af indvandrere og efterkommere i den danske befolkning er
fordoblet fra 7% til 14% de seneste 20 år.
Fordeling af de 61.568 indvandrere og
efterkommere, som er medlem af folkekirken

Medlemsprocent af folkekirken fordelt på
herkomst og oprindelse
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Ca. ¾ af befolkningen er medlem af folkekirken, men det dækker over store forskelle. Mens 85% af dem
med dansk oprindelse er medlem, er det kun ca. 3% med ikke-vestlig baggrund, som er medlem.

Antal ikke-medlemmer af folkekirken
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Indvandrere og efterkommere udgør i dag halvdelen af de 1,5 mio.
mennesker, som ikke er medlem af folkekirken, og andelen er stigende. Kilde: Danmarks Statistik
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Kort infoark om provstisamarbejdet
Samarbejdets formål:
§ 3. Samarbejdet har til formål at virke for evangeliets udbredelse blandt migranter i Danmark inden for
særskilte kultur- og sproggrupper samt fremme deres inklusion i samfundet og folkekirken.
stk. 2. Arbejdet har en koordinerende og udviklende rolle med henblik på at understøtte migranters lokale
tilknytning til folkekirken.
Samarbejdets ledelse:
Repræsentantskab: en person fra hvert medlemsprovsti.
Bestyrelse: Provstiudvalget i Vor Frue-Vesterbro Provsti (domprovstiet i København).
Følgegruppe: Jens Andersen (København), Birgitte Rosager Møldrup (Jelling), Lindvig Osmundsen (Bording),
Niels Nymann Eriksen (Vesterbro), Søren Dalsgaard (Folkekirkens Migrantsamarbejde).
Daglig arbejdstilrettelæggelse: Folkekirkens Migrantsamarbejde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

Stiftende medlemmer:
Vor Frue-Vesterbro Provsti, Fredericia Provsti, Haderslev Domprovsti, Sønderborg Provsti, Greve-Solrød
Provsti, Slagelse Provsti.

Medlemsbidrag:
Det koster 50.000 kr. årligt for et provsti at være medlem.

Udmøntning af arbejdet:
Til at starte med prioriteres indsatsen blandt persisktalende og arabisktalende. Det er planen, at der skal
ansættes en koordinator for hver af de to sproggrupper, som skal rejse i hele landet og understøtte det
lokale arbejde samt styrke indsatsen via tværgående netværk og aktiviteter.
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Koordinator for persisktalende i folkekirken
Baggrund og rammer for arbejdet
Siden 2014 er mindst 700 persisktalende blevet døbt og optaget som medlemmer i folkekirken. For
at fastholde og styrke deres kontakt til og inklusion i det folkekirkelige fællesskab, søges en
persisktalende koordinator, som får ansvar for at koordinere og udvikle arbejdet blandt
persisktalende med henblik på at supplere og understøtte deres fortsatte tilknytning til folkekirken
på lokalt plan.
Koordinatoren ansættes i Vor Frue-Vesterbro Provsti og finansieres af midler fra et samarbejde
mellem provstier i hele landet. Dette samarbejdet har til formål at virke for evangeliets udbredelse
blandt migranter i Danmark inden for særskilte kultur- og sproggrupper samt fremme deres
inklusion i samfundet og folkekirken. Folkekirkens mellemkirkelige Råd varetager den daglige ledelse
og tilrettelæggelse af opgaverne for den persisktalende koordinator.

Arbejdsopgaver
Koordinatorens primære opgaver er:
• At rådgive og bistå lokale præster/menigheder i deres daglige arbejde blandt persisktalende
personer med gudstjeneste, undervisning, mission og diakoni.
• At holde overblik over persisktalende fællesskaber i folkekirken og understøtte udviklingen
af et stabilt netværk, herunder etablere nye lokale persisktalende fællesskaber efter behov.
• At identificere lederpotentiale og bidrage til udvikling af et sundt kristent lederskab blandt
persisktalende.
• At fungere som kulturel og sproglig tolk mellem persisktalende og dansktalende i
menighederne.
• At arrangere lejre, undervisningsweekender, temadage mv., som er særligt målrettet
persisktalende.
• At identificere og tilgængeliggøre relevante materialer i det persisktalende arbejde.
• At fastholde kontakten til persisktalende gennem sociale medier og andre relevante medier.

Profil
Det er en forudsætning, at du:
• er velfunderet i den kristne tro.
• er god til at samarbejde og kan begå dig bredt i folkekirken.
• har dokumenteret pastoral erfaring med forkyndelse, undervisning og sjælesorg.
• besidder stor personlig integritet, har en ledelsesstil præget af ydmyghed, og håndterer
konflikter på en positiv måde.
• kan møde alle mennesker uanset baggrund med empati og rummelighed.
• taler persisk på modersmålsniveau og har solide danskkundskaber i skrift og tale.
Det er en forudsætning, at koordinatoren i forbindelse med sit arbejde fortløbende styrker sin viden
om folkekirken samt øger sin fortrolighed med dansk sprog, kultur og samfund.
Arbejdssted er åbent for forhandling. Stillingen indebærer omfattende rejseaktivitet, primært i
Danmark.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 25 timer om ugen og med tiltrædelse den 1. november eller snarest herefter.
Arbejdstiden er som udgangspunkt hverdage i dagtimerne, men der kan forekomme arbejde på
søn- og helligdage samt om aftenen.
Ansættelse sker som kirke- og kulturmedarbejder. Ansættelsen er omfattet af
Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og
Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for
kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og
kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte
ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav
for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå,
om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.
Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet og derfor skal supplere kompetenceniveauet,
aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 195.401 – 258.906 kr. (nutidskroner).
Fikspunktet er 205.172 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen.
Rådighedstillægget udgør 21.468 kr. (nutidskroner). Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet
aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 205.171 kr. – 293.101 kr.
(nutidskroner). Fikspunktet er 214.941 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 596 kr. årligt (nutidskroner).
Der vil blive indhentet børneattest i forbindelse med ansættelsen.
Vil du vide mere
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte sognepræst Niels Nymann
Eriksen på telefon 2348 0481 eller koordinator Søren Dalsgaard på tlf. 3020 8247.
Søg stillingen via nedenstående link senest den 1. oktober 2020.
(Læs mere på www.migrantsamarbejde.dk)
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PROVSTISAMARBEJDE OM FOLKEKIRKELIGT ARBEJDE BLANDT MIGRANTER

Vedtægt for
provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter
Denne vedtægt er etableret i henhold til lovbekendtgørelse 771 af 24/06/2013, Lov om
menighedsråd § 43 og § 43b.
Deltagere i samarbejdet
§ 1. Ethvert provsti i folkekirken kan søge om optagelse i samarbejdet.
Pr. 1. januar 2019 omfatter samarbejdet følgende provstier:
Haderslev Domprovsti, Haderslev Stift
Vor Frue-Vesterbro Provsti, Københavns Stift
Greve-Solrød Provsti, Roskilde Stift
Sønderborg Provsti, Haderslev Stift
Fredericia Provsti, Haderslev Stift
Slagelse Provsti, Roskilde Stift
Hjemsted
§ 2. Samarbejdet omfatter provstier i hele Danmark og har organisatorisk hjemsted i Vor FrueVesterbro Provsti i Københavns Stift.
Formål og virke
§ 3. Samarbejdet har til formål at virke for evangeliets udbredelse blandt migranter i Danmark
inden for særskilte kultur- og sproggrupper samt fremme deres inklusion i samfundet og
folkekirken.
stk. 2. Arbejdet har en koordinerende og udviklende rolle med henblik på at understøtte
migranters lokale tilknytning til folkekirken.
Bestyrelse
§ 4. Provstiudvalget i Vor Frue-Vesterbro Provsti i Københavns Stift er bestyrelse for samarbejdet.
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stk. 2. Bestyrelsens beslutninger træffes i møder. For dagsorden, indkaldelse til og afholdelse af
møder gælder de samme regler som for provstiudvalgsmøder.
stk. 3 Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange om året, evt. i forbindelse med
provstiudvalgets øvrige mødeafholdelse, hvor samarbejdet indgår som punkt på dagsordenen.
Bestyrelsens opgaver og uddelegering af opgaver
§ 5. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for provstisamarbejdet.
stk. 2. Bestyrelsen godkender budget og regnskab.
stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger medarbejdere (kirke- og kulturmedarbejdere) på
samarbejdets vegne.
stk. 4. Bestyrelsen har personaleansvar for medarbejdere og tilrettelægger det daglige arbejde i
henhold til budgettet.
stk. 5. Bestyrelsen udsender budget, regnskab, årsrapport samt løbende afrapporteringer af
væsentlig karakter til de deltagende medlemmer i provstisamarbejdet.
stk. 6. Bestyrelsen udpeger en følgegruppe bestående af mindst 5 personer med indsigt i
samarbejdets arbejdsområde. Følgegruppen refererer til bestyrelsen. Følgegruppens opgaver er
beskrevet i forretningsordenen.
§ 6. Bestyrelsen kan uddelegere opgaver inden for de i § 5 stk. 4, 5 og 6 nævnte ansvarsområder til
anden folkekirkelig aktør, men bevarer overordnet ansvar herfor. Uddelegerede opgaver skal
fremgå af forretningsordenen. Der sker ingen betaling for udførelse af uddelegerede opgaver.
§ 7. Bestyrelsen fastsætter den nærmere opgavefordeling i en forretningsorden. Uenighed i
bestyrelsen om forretningsgangen eller om forståelsen af forretningsordenen afgøres af biskoppen
i det stift hvor samarbejdet har hjemsted.
Budget, regnskab og revision
§ 8. Medlemsbidraget fastsættes af repræsentantskabet og indstilles til medlemsprovstiernes
budgetarbejde og -godkendelse, ligesom det samlede budget for samarbejdet fremsendes til
hjemstedsprovstiets budgetarbejde og -godkendelse.
stk. 2. Det årlige medlemsbidrag indbetales til hjemstedets provstiudvalgskasse senest den 31.
marts i regnskabsåret.
§ 9. Administrationen i forbindelse med de økonomiske forhold, herunder budget, regnskab og
revision varetages af hjemstedet.
stk. 2. Følgegruppen udarbejder budgetforslag, som indstilles til godkendelse i bestyrelsen.
§ 10. Årsregnskabet udarbejdes, godkendes og underskrives af bestyrelsen inden 1. april i året
efter regnskabsåret og aflægges som et bi-regnskab til hjemstedets regnskab. Årsregnskabet
sendes til de deltagende provstier til orientering.
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Repræsentantskab og vedtægtsændringer
§ 11. Repræsentantskabet består af et menighedsrådsmedlem fra hvert medlemsprovsti, udpeget
af provstiudvalget. Menighedsrådsmedlemmer har ikke pligt til at modtage valg. Valget gælder for
provstiudvalgets funktionsperiode. Nyvalg kan foretages hvis medlemmet ønsker at fratræde eller
provstiudvalget ønsker det.
stk. 2. Repræsentantskabets beslutninger træffes i møder, der efter fælles beslutning kan foregå
elektronisk.
Stk. 3. Repræsentantskabet indkaldes af bestyrelsen eller når 25 % af repræsentantskabets
medlemmer fremsætter ønske herom.
§ 12. Repræsentantskabet mødes mindst en gang årligt, hvor bestyrelsen og følgegruppen
aflægger beretning, orienterer om budget og regnskab og lægger op til drøftelse af samarbejdets
aktiviteter i det kommende år. Repræsentantskabet træffer beslutning om vedtægtsændringer
efter indstilling fra bestyrelsen eller fra mindst 25 % af repræsentantskabets medlemmer.
stk. 2. Vedtægtsændringer skal vedtages af repræsentantskabet med 2/3 flertal.
stk. 3. Vedtægtsændringer skal godkendes af Kirkeministeriet.
stk. 4. Vedtægtsændringer træder i kraft ved førstkommende regnskabsårs begyndelse efter
godkendelsen.
Optagelse, opsigelse og ophævelse af samarbejdet
§ 13. Et provsti kan optages som medlem eller opsige sit medlemskab af samarbejdet ved skriftligt
at meddele dette til bestyrelsen.
stk. 2. Opsigelse skal ske med mindst seks måneders varsel til den 31/12.
stk. 3. Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen del af de til samarbejdets gennemførelse
anskaffede aktiver.
stk. 4. Forandring i antallet af deltagere i samarbejdet medfører ikke i sig selv ændringer af
medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår. Eventuelle ændringer af medarbejdernes løn- og
ansættelsesvilkår skal således gennemføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende
ansættelsesretlige regler for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere, herunder regler
om partshøring og regler om varsling.
§ 14. Samarbejdet kan ophæves, såfremt de deltagende provstiudvalg er enige herom.
stk. 2. Ved ophævelse af samarbejdet, opsiges samarbejdets medarbejdere, såfremt det kan
konstateres, at deres opgaver bortfalder. Opsigelse skal ske i henhold til de til enhver tid gældende
ansættelsesretlige regler for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere, herunder regler
om partshøring og regler om varsling.
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stk. 3. Et eventuelt overskud/underskud ved samarbejdets opløsning udbetales til/deles ligeligt
af medlemmerne.
Tilsyn og afgørelse af tvister
§ 15. Biskoppen i stiftet hvor samarbejdet har hjemsted fører tilsynet med samarbejdet.
§ 16. Enhver tvist om forståelse af denne vedtægt eller om forholdet mellem samarbejdet og
medlemmerne kan forelægges Kirkeministeriet til afgørelse.
stk. 2. Kirkeministeren godkender eventuelle vilkår for ophævelse af samarbejdsaftalen og
træffer afgørelse i tilfælde af uenighed mellem de deltagende provstiudvalg, jf. § 43, stk. 4 og stk.
5 i lov om menighedsråd.
Ikrafttrædelse
§17. Vedtægterne træder i kraft fra datoen for Kirkeministeriets godkendelse.

_________
Dato

__________________________
For Greve-Solrød Provsti

_________
Dato

__________________________
For Vor Frue-Vesterbro Provsti

_________
Dato

__________________________
For Haderslev Domprovsti

_________
Dato

__________________________
For Sønderborg Provsti

_________

__________________________

Dato

For Fredericia Provsti

_________

__________________________

Dato

For Slagelse Provsti
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Til:
Cc:
Fra:
Titel:
Sendt:

Bornholms Provsti (bornholms.provsti@km.dk)
farped@mail.dk (farped@mail.dk)
Løwenstrand - Email (loewenstrand@hotmail.com)
Ide vedr projekt om uddannelse/skole for kirkemusik på Bornholm
06-10-2020 23:58

Til
Bornholms Provsti
Eft
Finn Pedersen, fmd. menighedsråd Poulsker sogn

Med denne henvendelse ønskes følgende ide/projekt bragt videre til vurdering og behandling i
provstiudvalget. Projektet er drøftet på møde i menighedsrådet i Poulsker sogn:
Projektformulering:
Oprettelse af folkekirkelig (lavtærskel) musikskole på Bornholm med henblik på at erhverve flere organister
til de bornholmske Folkekirker.
Baggrund:
Det opleves, at det bliver stadig vanskeligere at finde organist og/eller organist-afløsere til gudstjenesterne i
den bornholmske Folkekirke. Antallet af aktive organister på Bornholm er faldende. Det vurderes, at der for
nuværende er ringe udsigt til flere organister på Bornholm.
Det bemærkes, at Bornholms Provsti er positiv omkring et projekt med etablering af kirkekor rundt omkring
på øen (et såkaldt ø-kor).
Det opleves, at for nuværende henvises interesserede musikalske emner til øens øvrige musikskoler.
Det vurderes, at uddannelsesvejen til at virke som organist kan være lang og måske uden for rækkevidde
pga. geografi og tidsforbrug på eksisterende kirkemusikskoler. F.eks. kræves der på den eksisterende "lille
kirkemusikskoleafdeling" på Bornholm tilstedeundervisning i Roskilde ifm. større holdfag.
Ide:
Der ønskes en videreudvikling af projektet med "ø-kor" således forstået at skoling til kirkernes
musikinstrumenter (læs: orgel) også skal tages med i overvejelsen.
Der foreslås oprettelse af større eller mindre skoleafdelinger rundt på Bornholm, hvor behovet opstår.
Interesserede musikalske personer skal kunne henvende sig i egen kirke omkring interessen for at spille
klaver og/eller orgel i kirken. I stedet for at henvise til andre steder (musikskoler) skal den bornholmske
Folkekirke gribe de interesserede personer og varetage skoling af disse inden for Folkekirkens egne rammer
på øen.
Til skolingen skal der tilknyttes ansatte organister, som kan varetage undervisning og øvning. Undervisning
forestilles at kunne foregå ude i de enkelte sogne og/eller samles i færre kirker (f.eks. Rønne og Nexø). Til
opbygning af strukturen foreslås ansættelse af en eller flere ledere af musikskoleprojektet. Lederene bør
have en kirkemusikalsk baggrund og også kunne virke som underviser. Sognenes organister kan således
bidrage som ressourcer inden for undervisning og øvning efter aftale med ledere.
Fremtidsudsigter:
Det skønnes, at interesserede musikalske personer undervises og øver lokalt og/eller samlet i de
bornholmske Folkekirker. I begyndelsen og efter noget øvning kan disse elever assistere ved gudstjenester i
mindre omfang (enkelte musikstykker, f.eks. præludium eller postludium). Senere kan der udvides med
orgel- eller klaverspil til salmer i samråd med kirkens organist eller anden underviser.

I samråd med kirkens organist eller anden underviser kan eleverne indgå som organist-afløsere i en eller
flere kirker efter lyst og evne.
Det essentielle i projektet er, at vejen til orglet bliver så kort, let og fleksibel som muligt, for at Folkekirken
på Bornholm selv kan opdage, gribe og fastholde de personer, der udviser interesse indenfor kirkemusik
(orgel og klaver).
Denne "mikro" organistuddannelse trænder ikke i stedet for den eksisterende organistuddannelse. En
elevtid på dette "skoleprojekt" kan måske inspirerer til senere at tage en autoriserede organistuddannelse
med eksamen på en af Folkekirkens musikskoler, men dette bør ikke være et krav for at spille orgel i de
bornholmske Folkekirker.

Med venlig hilsen
Peter Løwenstrand
medlem af menighedsrådet
Poulsker sogn
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Tid

Emne

Indhold

Torsdag den 14. januar kl. 9-12

Provstiudvalgsmøde

Torsdag den 25. februar kl. 9-12

Provstiudvalgsmøde

Principper for foreløbig driftsramme for 2022

Torsdag den 18. marts kl. 9-12

Provstiudvalgsmøde

PUK-regnskab 2020 godkendes (senest den 1. april)
Behandling og godkendelse af foreløbig driftsrammer for 2022
(udmelding den 1. april)

Torsdag den 6. maj kl. 9-12

Provstiudvalgsmøde

Godkendelsen af kvartalsrapport for PUK for 1. kvartal 2021 (senest 31. maj)
Godkendelse af foreløbig budget for PUK for 2022 (senest 1. juni)

Torsdag den 10. juni kl. 9-16

Provstiudvalgsmøde

Gennemgang af MR foreløbige budgetter 2022, budgetønsker for drifts og anlæg (med frokost)

Budgetgennemgang

Offentligt orienterende
møde (valg til PU)

På mødet skal antallet af valgte medlemmer af provstiudvalget fastsættes, ligesom der skal
vælges en valgbestyrelse

Torsdag den 26. august kl. 9-12

Provstiudvalgsmøde

Planlægning af budgetsamråd
Godkendelsen af kvartalsrapport for PUK for 2. kvartal 2021 (senest 31. august)

Tirsdag den 7. september kl. 19.00

Budgetsamråd
fx i Østermarie

Gennemgang af det samlede budget for provstiet
Mulighed for spørgsmål til evt. afslag, og evt. oplæg/temaindlæg

Torsdag den 9. september kl. 9-12

Provstiudvalgsmøde

Endelig fastsættelse af drifts- og anlægsrammer for 2022 til de enkelte menighedsråd
(udmelding til MR og kommunen senest den 15. september)

Den 13. september kl. 19.00

Kandidatliste (valg til
PU)

Sidste frist for indlevering af kandidatlister til formanden for valgbestyrelsen er formentlig den
13. september 2017 kl. 19.00

Tirsdag den 24. august
(afholdes formentlig i perioden
16. august – 5 september,
ny bekendtgørelse er ikke vedtaget endnu)

(formentlig fra den 13. september,
ny bekendtgørelse er ikke vedtaget endnu)

November 2020
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Tid

Emne

Indhold

Torsdag den 14. oktober kl. 9-12

Provstiudvalgsmøde

Gennemgang af og underskrift på revisorpåtegning for PUK-regnskab (senest 15. oktober)
Gennemgang af MR-regnskaber for 2. kvartal 2021

Torsdag den 11. november kl. 9-12

Provstiudvalgsmøde

Evt. møde med revisor om MR- og PUK-regnskaberne fra året før.
Gennemgå revisionsprotokollater og årsregnskaber 2020 fra MR (senest 15. november)
Godkendelsen af kvartalsrapporter for PUK for 3. kvartal 2021 (senest 30. november)
Mødeplan for næste år

Torsdag den 9. december

Julefrokost

November 2020
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Tidsplan økonomi 2021
Bornholms Provsti
Frist
01-apr

Årsregnskab 2020 og Kvartalsrapporter 2021
Menighedsrådet indlæser regnskab 2020 digitalt via økonomiportalen
Menighedsrådet skal, når regnskabet er godkendt, overføre hele det underskrevne referat til Dataarkivet. Husk, at teksten - angivet
nederst på budgetudskriften - skal fremfå af referatet

31-maj

Menighedsrådet fremsender 1. kvartalsrapport 2021 til provstiudvalget på bornholms.provsti@km.dk

31-aug

Menighedsrådet fremsender 2. kvartalsrapport 2021 til provstiudvalget på bornholms.provsti@km.dk

15-sep

Revisor foretager revision af regnskab 2020 og indlæser revisionsprotokollat på DAP

15-okt

Menighedsrådet behandler revisionsprotokollatet for regnskab 2020
Referat fra menighedsrådsmøde med menighedsrådets kommentarer til evt. bemærkninger i revisionsprotokollat indlæses i
Dataarkivet på DAP under "Behandling af protokollat"

15-nov

Provstiudvalget godkender det reviderede regnskab 2020 under hensyntagen til revisionsprotokol og
menighedsrådets bemærkninger til denne
Provstiudvalget overfører godkendelse til Dataarkivet. Hvis provstiudvalget ikke kan godkende regnskabet skal processen gentages,
indtil der foreligger en godkendelse, før menighedsrådet går videre til den afsluttene behandling

30-nov
31-dec

Menighedsrådet fremsender 3. kvartalsrapport 2021 til provstiudvalget på bornholms.provsti@km.dk
Menighedsrådet behandler provstiudvalgets påtegning for regnskab 2020
Menighedsrådet skal for at afslutte godkendelsesprocessen på et menighedsrådsmøde behandle provstiudvalgets bemærkninger.
Beslutningsprotokollen fra menighedsrådsmødet lægges i dataarkivet

Frist
01-apr
01-jun

Budget 2022
Provstiudvalget udmelder foreløbig driftsramme for budget 2022 til menighedsrådet i økonomiportalen
Menighedsrådet indlæser foreløbig budget 2022 via økonomiportalen.
Budgetbidraget skal indeholde stillingsoversigt samt evt. ekstra ønsker til driftsramme og anlægsramme
Menighedsrådet skal, når budgettet er godkendt, overføre hele det underskrevne referat til Dataarkivet. Husk, at menighedsrådets
godkendelse af det foreløbige budget skal fremfå af referatet. Referatet skal uploades i Dataarkivet

17-jun

Provstiudvalget fremsender til menighedsrådene materiale til budgetsamråd, budget 2022

07-sep

Provstiudvalget indbyder alle menighedsråd til budgetsamråd

15-sep

Provstiudvalget udmelder endelig driftsrammer og anlægsbevilling i økonomiportalen for budget 2022

15-nov

Menighedsrådet afleverer godkendt budget 2022 i Økonomiportalen
Menighedsrådet skal, når budgettet er godkendt, overføre hele det underskrevne referat til Dataarkivet. Husk, at teksten - angivet
nedest på budgetudskriften - skal fremfå af referatet

Storegade 17, 3700 Rønne ◦ træffes bedst tirsdag-fredag kl. 8.00 – 13.00 ◦ Provst 40 15 34 36 ◦ Sekretær 40 17 17 19 ◦ bornholms.provsti@km.dk

== MØDE 20-11-12 Provstiudvalgsmøde == PUNKT 19 Valg af provstiudvalgsmedlem til Folkekirkens Skoletjeneste … 1

Valg til FSB bestyrelse
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Bilag:
1 Udkast til prisfastsættelse kirkegårdstakster
2 Udkast til prisfastsættelse af krematorietakster (Første side er udregnet efter de faktiske forhold, mens andet ark
udregnes for et nyt krematorium)
Skema med alle beregningsark er fremsendt særskilt
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Beregning af diverse udgifter (5)

Under diverse udgifter er indregnet:
Vagt
Renovation
Skorstensfejer
Miljøtilsyn
Rengøringsartikler
Brændingsnumre
Inventar
Reparation af inventar/servicekontrakter
Vinduespolering m.m.
Service - ventilation
Opvarmning af bygninger
El-udgifter i bygninger
Service og reparation af små maskiner
Service på ovne og filtre
Miljømålinger
I alt

F e lt

num

re

Oktober 2020

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Indtastningsfelter
Beregningsfelter
Resultat
1.000
800
700
1.000
5.000
500
3.000
1.000
35.000
7.000
110.000
165.000

kr. inkl. moms
kr. inkl. moms
kr. inkl. moms
kr. inkl. moms
kr. inkl. moms
kr. inkl. moms
kr. inkl. moms
kr. inkl. moms
kr. inkl. moms
kr. inkl. moms
kr. inkl. moms
kr. inkl. moms
kr. inkl. moms
kr. inkl. moms
kr. inkl. moms
kr. inkl. moms

Regneark for kostprisberegning af en kremering

Felt

num

re

Oktober 2020

Indtastningsfelter
Beregningsfelter
Resultat

Nyværdi af teknisk udstyr (kr. inkl.moms):
Antal kremeringer pr. år
Antal ovne
Nyværdi pr. ovn
Udgifter ved fjernelse af anlæg
Rentefod - % p.a.
Afskrivningsperiode - år
Antal kremeringer pr. ovn i afskrivningsperioden
Antal kremeringer pr. år pr. ovn

201
202
203
204
205
206
207
208
209

Kapitalomkostning pr. kremering for teknisk udstyr
Afskrivning kr. pr. kremering
Beregning af rente i afskrivningsperioden pr. kremering
De samlede kapitalomkostninger pr. kremering for teknisk udstyr

210
211
212

1.328 kr./k
100 kr.pr. k
1.428 kr. pr.k

Driftsomkostning pr. kremering
Vedligeholdelsesfaktor
Maskinvedligeholdelse
Diverse udgifter
Udgifter til olie/gas/el/filter pr. kremering inkl.moms
De samlede driftsomkostninger pr.kremering

213
214
215
216
217

0,5
664
332
395
1.391

Lønomkostninger pr. kremering
Tidsforbrug pr. kremering
Timeløn
Lønudgifter pr. kremering
Tidsforbrug på andet arbejde pr. kremering
Timeløn
Lønudgifter til andet arbejde pr. kremering
De samlede lønomkostninger pr. kremering
Den total omkostning pr. kremering til teknisk udstyr, drift og løn

218
219
220
221
222
223
224
225

1,5
219,31
329
0,5
219,31
110
439
3.257

t.pr.k
kr.pr.t pr. k
kr.pr.k
t.pr.k
kr.pr.t.pr.k
kr.pr. k
kr.pr.k
kr.pr.k

Nyværdi af bygninger (kr. inkl.moms)
Nyværdi pr. ovn
Udgifter ved fjernelse af anlæg
Rentefod - % p.a.
Afskrivningsperiode -år
Antal kremeringer i afskrivningsperiode
Antal kremeringer pr. år

226
227
228
229
230
231
232

10.000.000
10.000.000
1.000.000
1
30
14.910
497

kr.
kr.pr.ovn
kr.pr. ovn
procent
år
k.pr.periode
k.pr.år

Kapitalomkostninger for bygninger
Afskrivning kr. pr. kremering
Beregning af rente i afskrivningsperioden pr. kremering
De samlede kapitalomkostninger pr. kremering for bygninger

233
234
235

738 kr./k
111 kr.pr. periode
848 kr. pr. k

Driftsomkostninger
Vedligeholdelsesfaktor
Bygningsvedligholdelse

236
237

0,25
184 kr.pr.k

Den total omkostning pr. kremering for bygning

238

1.033 kr.pr.k

Kostpris i alt pr. kremering

239

4.290,03 kr. pr.k

Nuværende pris for kremering
rabat til folkekirkemedlemmer

9.000.000
497
1
9.000.000
900.000
1
15
7.455
497

kr.
br.år
ovne
kr.pr. ovn
kr. pr. ovn
procent
år
k.pr.periode
k.pr.år

kr.pr.k
kr.pr.k
kr.pr.k
kr.pr.k

2.990,00
0,00

Kommentar fra Lars-Jep, den 27-10-20
Så har vi set på kostprisberegning af taksten for en kremering, som sendes vedhæftet.
Den store forskel på os og de andre krematorier er at vi får en høj kostpris pga. væsentlig færre kremeringer.
Så længe vi kører med den gamle ovn, (og kan holde den i gang), er kostprisen væsentlig lavere.
Til oplysning har næsten samtlige krematorier i landet næsten præcis samme takst, som vi har i øjeblikket.
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Udkast til prisfastsættelse, kirkegårdstakster, gældende fra 1. januar 2021

06-11-2020

2020 pris
Erhvervelse af gravsteder - og fornyelser
8110

Erhvervelse af 1 kisteplads

8115

Tilskud til folkekirkemedlemmer, 1 kisteplads

8120

Erhvervelse af 2 kistepladser

8125
8210
8215

Tilskud til folkekirkemedlemmer, 2 kisteplads
Erhvervelse af ekstra kistepladser ud over 2 pladser.
Tilskud til folkekirkemedlemmer, ekstra kistepladser

8310

Erhvervelse urnegravsted

8315

Tilskud til folkekirkemedlemmer, urnegravsted

Pris pr. år for årlig renholdelse af traditionelt gravsted
1101
1102
1114
1101
1121

Pleje og vedligeholdelse af 1 kisteplads (Kun årlig regning)
Pleje og vedligeholdelse af 2 kistepladser (Kun årlig regning)
Pleje og vedligeholdelse ekstra kisteplads (Kun årlig regning)
Pleje og vedligeholdelse af barnegravsted (Kun årlig regning)
Pleje og vedligeholdelse af urnegravsted (Kun årlig regning)

7005

Arbejdsløn

Pris pr. år ved årlig udvidet pleje og vedligeholdelse af traditionelt gravsted
1201
1202
1214
1201
1221

Udvidet pleje og vedligeholdelse af 1 kisteplads
Udvidet pleje og vedligeholdelse af 2 kistepladser
Udvidet pleje og vedligeholdelse af ekstra kisteplads
Udvidet pleje og vedligeholdelse af barnegravsted
Udvidet pleje og vedligeholdelse af 1 urneplads

Pleje og vedligeholdelse i fællesgrav
2051
2001
2061
2011
2012

Fællesplæne 1 urneplads – Anonymt
Fællesplæne 1 urneplads -med sten/plade
Fællesplæne 1 kisteplads - Anonymt
Fællesplæne 1 kisteplads - med sten/plade
Fællesplæne 2 kisteplads - med sten/plade

uden moms

moms

Ny beregning / forslag

side 1

Felt nr. / forklaring

Stigning i kr.

Stigning i %

19,2%

i alt

620,21

620,21

739,43

134

119,22

-558,20

-558,20

-665,48

135

-107,28

1.166,13

141

-74,30
66,87
-61,08
54,97

-6,0%

60,16
-54,13

19,2%

448,75
443,14
222,24

45,1%
30,2%
11,5%

267,87

48,2%

100,42

27,4%

felt 512 +10%
felt 515 +10%
felt 518 +10%
som 1 kisteplads
felt 610 +10%

318,27
267,74
71,87

25,1%
14,6%
3,1%

335,76

58,9%

stigning på 30%
stigning på 30%
66% af fælles m/plade
stigning på 30%
+35% i forhold til 1 kisteplads

99,99
133,35
117,40
222,49

30,0%
30,0%
15,8%
30,0%

1.240,43

1.240,43

-1.116,39
413,48
-372,13

-1.116,39
1.653,91
-1.488,52

(2 + ekstra)
(2 + ekstra)

-1.049,52
142
1.592,83 2 + forskel ml. 1 og 2 k-pladser
-1.433,55

314,05

314,05

374,21

127

-282,66

-282,66

-336,79

128

uden moms

moms

i alt

inkl. moms

795,61
1.173,56
1.550,43

198,90
293,39
387,61

994,51
1.466,95
1.938,04

444,48

111,12

555,60

1.443,26
1.910,09
2.160,28
1.443,26
823,47

293,12

73,28

366,40

466,82

uden moms

moms

i alt

inkl. moms

1.015,46
1.466,68
1.843,55

253,86
366,67
460,89

1.269,32
1.833,35
2.304,44

456,04

114,01

570,05

1.587,59
2.101,09
2.376,31
1.587,59
905,81

uden moms

moms

i alt

inkl. moms

266,64
355,59

66,66
88,90

333,30
444,49

593,31

148,33

741,64

433,29
577,84
859,04
964,13
1.301,58

512
515
518
som 1 kisteplads
610
321

-3,7%

Udkast til prisfastsættelse, kirkegårdstakster, gældende fra 1. januar 2021

06-11-2020

2020 pris
§37 Gravkastning, tilkastning og planering af grav
9000
9020
9050

Gravkastning
Gravkastning barnegrav
Urnenedsættelse

Granpakker
5321
5322
5323
5324
5325
5321

Pakke 1: 3 kg. gran pris inkl. ½ time
Pakke 2: 5 kg. gran pris inkl. 3/4 time
Pakke 3: 7½ kg. gran pris inkl. 1 time
Pakke 4: 10 kg. gran pris inkl. 1½ time.
Pakke 5: 15 kg. gran pris inkl. 1 ¾ time.
Grandækning af en urneplads (som pakke 1)

uden moms

moms

4.379,25
2.189,62
592,28

Ny beregning / forslag

side 2

Felt nr. / forklaring

Stigning i kr.

Stigning i %

2.393,87
1.196,94
113,43

54,4%
54,4%
19,2%

58,93
114,02
111,83
168,05
150,24
58,93

26,9%
36,8%
24,0%
24,7%
16,9%
26,9%

i alt
4.396,77
2.198,38
592,28

6.790,64
3.395,32
705,71

uden moms

moms

i alt

inkl. moms

175,00
247,90
372,53
543,79
710,42
175,00

43,75
61,97
93,13
135,95
177,61
43,75

218,75
309,87
465,66
679,74
888,03
218,75

277,68
423,89
577,49
847,79
1.038,27
277,68

411
50% af 409
417

kg.pris for gran jf. graverer x
timepris
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Til:
Cc:
Fra:
Titel:
Sendt:
Bilag:

Rønne Sogns Menighedsråd (7552) (7552@SOGN.DK), Johnny Winther Holbech (jowiho16@outlook.dk)
Bettina Pedersen (BEP@km.dk)
Bornholms Provsti (bornholms.provsti@km.dk)
Til Rønne MR, Svar på ansøgning om 5 % midler, Søborgstræde
15-10-2020 11:02
Ansøgning om 5 % midler.docx; Byggeregnskab 2020.10.07.pdf;

Til Rønne Menighedsråd
Kære Johnny
cc Bettina

Provstiudvalget har via mail behandlet jeres ansøgning om 5% midler til merudgift i forbindelse med tag på
de to sidefløje samt renovering af facade i Søborgstræde.
I budgetåret 2015 har menighedsrådet fået bevilget kr. 750.000 til nyt tag på sidefløjene samt kr. 100.000 til
facade i Søborgstræde. Det vil sige, at der er bevilling på i alt kr. 850.000.
Det fremsendte byggeregnskab viser at arbejdet kan betyde en udgift på i alt op til kr. 1.293.875.
Dermed en forventet merudgift på kr. 443.875.
Provstiudvalget har via mail den 14. oktober besluttet at bevilge op til kr. 443.875 af 5% midlerne, så det
igangsatte arbejde kan afsluttes.
Når arbejdet er afsluttet bedes I fremsende en opgørelse over de afholdte udgifter, hvorefter de bevilgede
5% midler vil blive overført til menighedsrådets konto.
Hvis I har spørgsmål er I selvfølgelig velkommen til at kontakte mig.

Mange hilsner
Lena M. Pedersen
Sekretær for Bornholms Provsti
Storegade 17, 3700 Rønne
mobil 40171719
lmp@km.dk

træffes bedst tirs-fre kl. 8-13

Til:
Cc:
Fra:
Titel:
E-mailtitel:
Sendt:

Lena Maria Pedersen (LMP@km.dk)
Johannes Gregers Jensen (JOJE@KM.DK)
Johnny Winther Holbech (jowiho16@outlook.dk)
Fra Rønne, Ansøgning om 5 % midler, Søborgstræde
Ansøgning om 5 % midler
08-10-2020 00:52

Kære Lena!
Hermed ansøgning om 5 % midler til provstiudvalgets behandling.
Vh.

Johnny
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RØNNE SOGN
SKT. NICOLAI KIRKE
MENIGHEDSRÅDET
FORMAND JOHNNY WINTHER HOLBECH
MØLLEGADE 16, 1 , 3700 RØNNE. TLF. 30181902. MAIL: JOWlH016@OUTLOOK.DK

Rønne, den 8. oktober 2020

Bornholms Provsti
Storegade 17,
3700 Rønne

Ansøgning om 5 % midler til færdiggørelse af tagrenovering af sidefløjene på Søborgstræde 11.
Idet henvises til byggeregnskab af 5. oktober 2020, og noterne hertil dateret 7. oktober 2020 fra
rådgivende arkitekt Anders Møller, ansøges hermed om kr. 543.875 således som merudgiften her på
nuværende tidspunkt er opgjort til.
Opmærksomheden henledes på noterne f) og g) om overslagspriser vedrørende facade og sokkel, der
vedrører henholdsvis evt. mindreudgift og worst case merudgift.
Endvidere henledes opmærksomheden på note e) vedrørende østfløjen, hvor udgiften på kr. 174.625
ikke er afholdt, og at entreprenøren afventer stillingtagen hvorvidt arbejdet skal udføres.

Med Venlig hilsen

Johnny Winther Holbech
menighedsrådsformand

== MØDE 20-11-12 Provstiudvalgsmøde == PUNKT 21 ORIENTERING, Ansøgning og bevilling til Rønne MR på 5% midler til dækning af merudgift ved nyt tag på sidelænge, Præstebolig i Søborgstræde == BILAG 3

BYGGEREGNSKAB
SAG: RØNNE PRÆSTEGÅRD
OPGØRELSESDATO:
5. okt. 2020

1

BUDGETTEREDE OMKOSTNINGER:

2

KONTRAHERET MED ENTREPRENØR
1 Tilbud af 23.09.2019
2 Tilbud af 30.09.2019
3 Aftaleseddel 1,
03.09.2020 a)
4 Aftaleseddel 2,
03.09.2020 b)
5 Aftaleseddel 3,
14.09.2020 c)
6 Aftaleseddel 4,
15.09.2020 d)
7 Aftaleseddel 5,
28.09.2020 e)
8 Overslagspris
07.10.2020 f)
9 Overslagspris
07.10.2020 g)
ESTIMEREDE OMKOSTNINGER:
1 Arkitekt
2

3

Beløb ex. moms

Beløb inkl. moms

kr.

600.000,-

kr.

750.000,-

J.O.Klausens Mureforretning
HJB Byggeforretning
HJB Byggeforretning
HJB Byggeforretning
HJB Byggeforretning
F.L.Svendsen
HJB Byggeforretning
J.O.Klausens Mureforretning
J.O.Klausens Mureforretning

Emne:
Tilbud
Tilbud
Tillægspris, tegl
Tillægspris, opmuring af gavl
Overslagspris, tagfod
Overslagspris, VVS
Overslagspris, tagfod, østfløj
Overslagspris, merforbrug, afrensning af facade
Overslagspris, oppudsning a fodmur/sokkel

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

102.500,398.000,92.600,5.600,147.800,16.500,139..800,28.200,28.700,-

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

128.125,497.500,115.750,7.000,184.750,20.625,174.625,35.250,35.875,-

Bornholms Byggerådgivning
A M Arkitekter IVS

Arkitektrådgivning

kr.
kr.

15.500,60.000,-

kr.
kr.

19.375,75.000,-

4

SAMLEDE OMKOSTNINGER:

kr.

1.029.600,-

kr.

1.293.875,-

5

BUDGETRESERVE/MERFORBRUG

kr.

-429.600,-

kr.

-543.875,-

6

UDBETALINGER, HÅNDVÆRKERE (til dato)
1 À conto
HJB Byggeforretning
2 À conto
HJB Byggeforretning

kr.
kr.

100.000,150.000,-

kr.

125.000,187.500,-

7

UDBETALINGER, RÅDGIVERE (til dato)
1 Arkitekt

kr.

47.095,-

kr.

58.868,75

8

BALANCE (til dato)
Samlede udbetalinger

kr.

297.095,-

kr.

371.368,75

Resterende beløb til udbetaling

kr.

675.605,-

kr.

851281,25

A M Arkitekter IVS
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Center for Regional Udvikling, It og Sekretariatet
Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge

Kim Lind Hansen
Bymarken 12
3790 Hasle

Bornholms Regionskommune
Byg
Skovløkken 4, Tejn
Tlf. 5692 2116
Byg@brk.dk
www.brk.dk
CVR: 26 69 63 48

Byggesagsnr. BOM-3423

22-10-2020

Byggetilladelse
Byg har den 14-04-2020 modtaget ”Ansøgning om opførelse af ny fitnessbygning på 460 m2” på ejendommen:
Torneværksvej 20B 3700 Rønne, matr.nr. 74a, Rønne Markj. Ejd. nr. 213038.
Tinglyst ejer er Viking Atletik, Torneværksvej 20, 3700 Rønne.
Byggetilladelsen er Bygs afgørelse på din ansøgning. Den indeholder en præcisering af, hvad du har fået tilladelse til og på hvilke betingelser, samt dit gebyr for sagsbehandlingen.
Vi orienterer dig også om, hvilken lovgivning vi har vurderet dit projekt efter og baggrunden for tilladelsen
Sidst i byggetilladelsen fremgår, hvem vi har orienteret om afgørelsen.

Afgørelse og betingelser
Byg giver byggetilladelse til at opføre af en fitnessbygning til Viking Atletik.
Bygningen er på 460 m2 og har i BBR fået bygnings nr. 5 og anvendelsen (539) Anden bygning til idrætsformål.
Byggetilladelsen omfatter alene forhold vedrørende de byggearbejder, der skal behandles efter Bygningsreglement 2018. For så vidt angår andre tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning, henvises til sidst i dette
brev.
Bemærk, at der ikke er taget stilling til, om projektet overholder eventuelle privatretlige servitutter. Privatretlige
servitutter er når private personer har tinglyst en ret over ejendommen.
Byggetilladelsen er givet i henhold til Bygningsreglement 2018, kap. 1, §§ 1 - 47 og på baggrund af oplysningerne i din ansøgning, som fremgår af indsendelse nr. 1, 2, 3 og 4, med tilhørende bilag.
Byggetilladelsen er givet på betingelse af:
at ”Lokalplan 00-72 - Område ved Louisenhøj” der er gældende for området, overholdes ved byggeriet,
at der etableres 24 parkeringspladser på grunden, heraf mindst 1 parkeringsplads til handicappede, jf.
bestemmelserne i Lokalplan 00-72 - Område ved Louisenhøj. Parkeringspladserne anlægges med fast
belægning og efter lokalplanens bestemmelser i afsnit 4. Parkeringsforhold. Parkeringspladser til
handicapegnede køretøjer skal opfylde bestemmelserne i BR18 kap. 20 §401. Det anbefales at etablere en
p-plads til handicapkassevogn på 4,5 x 8,0 m)

BYG Kundecenter
Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge, tlf. 56 92 21 16
Åbningstider for personlig betjening:
Efter forudgående telefonisk aftale

Åbningstider for telefon:
Mandag til Fredag kl. 9-12

at der inden byggeriet påbegyndes indsendes en ny situationsplan, hvor alle 24 p-pladser, udvendige
opholdsarealer og faciliteter til opbevaring af affald er indtegnet, jf. BR18 kap. 20 og Lokalplan 00-72
at der senest ved færdigmeldingen af byggeriet, skal foreligge en spildevandstilladelse,
at der inden færdigmeldningen af bygeriet, bliver lavet en energimærkning af bygningen. Energimærkningen
skal udføres af et certificeret energimærkningsfirma, jf. Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger,
BEK nr. 793 af 07/08/2019,
at vilkår i adressering overholdes ved byggeriet,
at der ved fund fortidsminder eller spor af menneskelig virksomhed, skal fundet straks anmeldes til Bornholms
Museum i henhold til Museumsloven.

Vigtigt at huske i byggeprocessen:
- Arbejdet må ikke igangsættes, før der er indsendt anmeldelse om påbegyndelse via Byg og Miljø.
- Når arbejdet er afsluttet skal det færdigmeldes via Byg og Miljø, bilagt obligatorisk dokumentation, jf. Bygningsreglement 2018 kap. 1, §§ 40 - 46.
- Byggeriet må ikke tages i brug før der er givet ibrugtagningstilladelse, jf. Bygningsreglement 2018, kap. 1, §
43 stk. 1.
- Byggetilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er begyndt inden et år fra udstedelsesdatoen jf. byggelovens
§ 16, stk. 10.

Gebyr
Byggesagsgebyret er beregnet med en timepris på 644,00 kr. ud fra den tid der er brugt på sagsbehandlingen
frem til udstedelse af byggetilladelse. Sagsbehandlingstiden er opgjort til 33 timer og 45 minutter.
Det samlede byggesagsgebyr udgør 21.735,00 kr.
Faktura vil blive eftersendt til Viking Atletik.
Der vil blive sendt endnu en faktura ved afslutningen af byggeriet/byggesagen. Fakturaen vedrører den del af
sagsbehandlingen, der sker fra udstedelsen af byggetilladelsen til byggeriet kan tages lovligt i brug.
Takster er vedtaget af kommunalbestyrelsen og kan ses på kommunens hjemmeside.
Byggesagsgebyret opkræves i henhold til Bygningsreglement 2018, kap. 1, § 39.

Baggrund for tilladelsen i forhold til bygningsreglementet
Byggetilladelsen er, givet på baggrund af en vurdering af, om den dokumentation der er indsendt efter §§ 10
og 11, er i overensstemmelse med de for byggesagen relevante krav i bygningsreglementet.
Vores vurdering og bemærkninger i forhold til bygningsreglementet er uddybet herunder.
Kapitel 8 – Byggeret og helhedsvurdering §§ 168 - 195
Kapitlet indeholder bestemmelser for bebyggelsesprocent, højde og afstande.
Bestemmelserne gælder dog ikke, hvis en lokalplan eller en byplanvedtægt fastsætter andre bestemmelser om
de pågældende forhold, jf. § 166.
Da ejendommen er omfattet af Lokalplan 00-72 - Område ved Louisenhøj , der indeholder andre bebyggelsesregulerende bestemmelser, går bestemmelserne i lokalplanen forud for bestemmelserne i bygningsreglementet. Det betyder, at bygningens placering på grunden (byggefelter), bebyggelsesprocent (max 25%) og antallet
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af etager (max. 1½) er behandlet efter lokalplanen. Bygningens højde (max 8,5 m jf. BR18 kap. 8), er derimod
behandlet efter bygningsreglement, fordi der ikke er bestemmelser om dette i lokalplanen.
Overholdes bebyggelsesprocent, højde- og afstandsbestemmelserne er der en generel byggeret for det pågældende byggeri. Byg har vurderet, at byggeriet er indenfor byggeretten.

Kapitel 20 – Ubebyggede arealer ved bebyggelse §§ 393 - 402
Kapitlet indeholder bestemmelser om de ubebyggede arealer (opholdsarealer, parkeringsarealer og adgangsog tilkørselsarealer).

Opholdsarealer:
Der skal sikres tilfredsstillende opholdsarealer for bebyggelsens beboere, brugere og beskæftigede. Opholdsarealerne skal vurderes under hensyn til ejendommens anvendelse.
Ved planlægningen af opholdsarealer skal kravene om adgangsforhold i § 48-§ 49 i kapitel 2, Adgangsforhold,
tages med i betragtning. Desuden bør vejledningen til brugerbegreb knyttet til kapitel 2 også inddrages. Herved
får flest mulige brugere glæde af opholdsarealet, for eksempel forældre med barne- og klapvogne, kørestolsbrugere m.m.
Opholdsarealer skal placeres på terræn. Hvor opholdsarealer ikke kan placeres på terræn, kan opholdsarealer
placeres på et overdækket eller hævet gårdareal, eller de kan delvist etableres på et tagareal eller på større
altaner, jf. BR18 kap. 20 § 394 - § 398. (I dette tilfælde vil opholdsarealerne kræve en byggetilladelse).
Der er ikke i ansøgningsmaterialet redegjort for opholdsarealer. Ud fra det indsendte materiale, er det Bygs
vurdering, at det vil være muligt at etablere et opholdsareal af tilpas størrelse på ejendommen.
Inden byggeriet påbegyndes skal der indsendes en oversigtstegningen over placeringen af udvendige opholdsarealer.

Arealer til opbevaring af affald:
Ved arealer til opbevaring af affald i tilknytning til bygningen skal der være adgangsforhold der sikrer, at brugerne ved egen hjælp kan komme ind til arealerne og anvende funktionerne, jf. § 397.
Der er ikke i ansøgningsmaterialet redegjort for arealer til opbevaring af affald. Byg har derfor vurderet, at der
inden byggeriet påbegyndes skal der indsendes en oversigtstegningen over placeringen af opbevaring af affald
samt en redegørelse for at det overholder BR18 § 397.

Parkeringsarealer:
”Lokalplan 00-72 - Område ved Louisenhøj” Indeholder retningslinjer for etablering af p-pladser. Parkeringsforhold er derfor behandlet i afsnittet ”Baggrund for tilladelsen i forhold til anden lovgivning”

Erklæring om tekniske forhold
I henhold til ansøgningen er byggeriet omfattet af BR18, kapitlerne,
Kap. 2. Adgangsforhold (§ 48 - § 62)
Kap. 4. Afløb (§ 69 - § 81)
Kap. 5. Brand (§ 82 - § 158)
Kap. 7. Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder (§ 161 - § 165)
Kap. 9. Bygningens indretning (§ 196 - § 241)
Kap. 11. Energiforbrug (§ 250 - § 298)
Kap. 12. Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger (§ 299 - § 328)
Kap. 13. Forurening (§ 329 - § 333)
Kap. 14. Fugt og vådrum (§ 334 - § 339)
Kap. 15. Konstruktioner (§ 340 - § 357)
Kap. 17. Lydforhold (§ 368 - § 376)
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Kap. 18. Lys og udsyn (§ 377 - § 384)
Kap. 19. Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg (§ 385 - § 392)
Kap. 21. Vand (§ 403 - § 419)
Kap. 22. Ventilation (§ 420 - § 452)
Ved færdigmeldingen skal der indsendes dokumentation for at byggeriet overholder disse kapitler, Jf. BR18
kap. §40.

Konstruktioner
Byggeriet er indplaceret i konstruktionsklasse 2 (KK2), Jf. BR18 kap. 26. Ved færdigmeldingen af byggeriet,
skal der foreligge statisk dokumentation jf. BR18 kap.28.

Brandforhold
Byggeriet er indplaceret i brandklasse 2 (BK2) jf. BR18 kap. 27. Indplacering i brandklasse er foretaget af en
certificeret brandrådgiver til brandklasse 2.
Ved færdigmeldingen skal der foreligge dokumentation jf. BR18 kap. 29.

Redningsberedskabets indsatsforhold
Det fremgår af ansøgningen, at byggeriet er indsatstaktisk traditionelt, jf. § 510

Baggrund for tilladelsen i forhold til anden lovgivning.
Ejendommen er omfattet af:

Planloven
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 00-72 - Område ved Louisenhøj.
Det fremgår af ansøgningen at der søges dispensation fra lokalplanens bestemmelser i afsnit 7. bygningens
ydre fremtræden og i afsnit 4. Parkeringsforhold.
Som et led i behandlingen af dispensationsansøgninger i henhold til lokalplanen og fordi Byg har vurderet, at
byggeriet kan have indvirkning på de omkringliggende ejendomme, er sagen sendt i orientering/høring hos
ejerne og brugere af ejendommene markeret på nedenstående kort,
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Som følge af naboorienteringen/høringen er der indkommet følgende bemærkninger fra de orienterede:
”Hej,
Vi har følgende kommentarer til Vikings ansøgning om opførelse af ny fitnessbygning på Torneværksvej:
Vi er bekymrede for støj og andre gener fra især udsugnings- og klimaanlæg.
Vil det stå og 'køre' og larme nat og dag? og evt. sprede dårlige partikler ud?
Når man i dag går forbi Vikings eksisterende træningscenter på Rønne Stadion Nord, kan man høre meget
kraftig susen fra udsugningen.
Derudover er vi bekymrede for øvrig støj (musik fra ghettoblaster og høje råb) fra diverse træninger udendørs
på græsarealet, det er der i forvejen en del af og skulle nødigt blive mere og værre.
Det kunne måske indskærpes at sådanne udendørs aktiviteter kun måtte finde sted i begrænset omfang udover dagtimer, og heller ikke i weekends?
Vi er især bekymrede da vi er tætte naboer, og har haver grænsende op til bygningen med få meters afstand.
Vi ønsker heller ikke på nogen måde at prøve at forhindre byggeriet, blot skal vi alle kunne være her uden alt
for mange gener og fremtidige klager!
Venlig hilsen
Ejer / beboer på, Åvej 9

”Hej.
Vi er nogle husejere som ligger i første række op ad den nye fitness bygning, der har valgt at lave en fælles
skrivelse.
Mvh
Anke over projekt nye tilbygning på Torneværksvej 20B, 3700 Rønne
Rønne Markjorder-74A, v/ Viking Atletik.
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Undertegnede anker over den nye tilbygning på Torneværksvej 20B, 3700 Rønne, da den nye tilbygning bliver
alt for høj (i kip 7,1 m. højt), i forhold til det tilstødende parcelhusområde på Åvej, 3700 Rønne.
Ændringsforslag i henhold til det fremsendte projekt:
I forhold til den foreslåede terrænkote på 13,35, vil undertegnede foreslå en NY terrænkote på 9,35, så selve
tilbygningen bliver synsmæssigt til at leve med overfor alle parcelhuse på Åvej.
Undertegnede anker over valg af tagtype, tagplader som DS stålprofil type 22 270
Ændringsforslag i henhold til det fremsendte projekt:
Undertegnede foreslår, at man overholder lokalplanen for valg af tagplader, da undertegnede er bekymrede for
støjgener ved ståltag.
iht. lokalplan nr. 72, pkt. 7.1 og 7.2, skal facader opføres i blankt murværk, med overflade som vandskuret eller
filtset overflade. Tag i røde teglsten eller grå eternitplader.
Undertegnede anker over vinduers placering. Vinduer der vender ud mod parcelhusområdet Åvej/Louisenhøj,
3700 Rønne.
Ændringsforslag i henhold til det fremsendte projekt:
I forhold til de gener vinduerne vil give, foreslår husejerne muligheden for ovenlysvinduer i stedet for de planlagte panoramavinduer ud mod haverne på Åvej/Louisenhøj, 3700 Rønne.
Med håb om en positiv behandling
Venlig hilsen”
Ejere / beboere på, Åvej 9, Åvej 11, Åvej 13, Åvej 15, Louisenhøj 5, Louisenhøj 7 og Louisenhøj 11,

”Hej?
At der bliver sat et hegn op på min 150 cm rund om pakkering pladsen så bilerne ikke holder og lyser ned i
vores stue. og at tomgangs reglen bliver overholdt. Vi har ikke plads til flere pakkerte biler på torneværksvej på
den trafik der er fra byen og busser hver halve time.
hilsen”

Ansøgers kommentarer til de indkomne bemærkninger
”23.09.2020 - Svar/bemærkninger til høringssvar fra Arkitekt og bygherre.
• Vedr. hegn ved parkeringspladsen, er der allerede aftale med ejeren om omsætning af hegn (udføres dog af
Viking selv, efter færdiggørelse af byggeriet.
• Vedr. ventilationsanlægget udføres det iht. gældende BR18, og er placeret ind imod Vikings eksisterende
bygninger
• Vedr. støj i forbindelse med træning, vil dette blive mindre da meget af denne træning flyttes ind i den nye
bygning
• Vedr. bygningshøjder og vinduer mens ikke være relevant, da projektet udformning ligger indenfor bestemmelserne
• Alternativt til lokalplanens bestemmelser for facade- og tagmateriale ønskes huset opført i matte, sorte profileret stålplader på facader og tag.
Dette med henblik på at skabe et afklaret, roligt bygningsvolumen op mod det eksisterende byggeri der fremstår med rødkalkede facader, eternittage og dels sorte, dels hvide vinduer.
• Den ønskede dispensation er ikke en dispensation fra lokalplanens formålsparagraf men alene en dispensation fra et enkelt punkt i lokalplanens bestemmelser”

Dispensationsansøgninger og Bygs bemærkninger til de indkomne svar fra naboerne
Ved sagsbehandlingen har Byg kun forholdt sig til forhold, der er retslige i forhold til Planloven (Lokalplan 0072 - Område ved Louisenhøj) eller Byggeloven - Bygningsreglementet BR18.

Vedr. Lokalplanens Afsnit 4.2 Parkering – Afslag på dispensationsansøgning
Byg vurderer at der ikke kan dispenseres fra lokalplanens krav til antallet af p-pladser.
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Det fremgår af lokalplanens afsnit 4.1, at formålet med lokalplanen er, at udlægge tilstrækkeligt store parkeringsarealer, så kantstensparkering kan undgås.
Af lokalplanens afsnit 4.2 fremgår, at I hvert af områderne A og B skal der anlægges parkeringspladser, svarende til mindst èn bilplads pr. 50 m2 bruttoettageareal, herunder mindst èn parkeringsplads til handicappede.
Parkeringsarealerne skal placeres som vist på kortbilag 2 og anlægges med fast belægning.
Ved afslutning af byggeriet vil erhvervsarealet på ejendommen være 1236 m2. Dermed skal der iht. lokalplanen være 24 p-pladser på ejendommen.
Ansøgers dispensationsansøgningen og begrundelse,
”Jf. lokalplanen skal der anlægges 1 p-plads for hver 50 m2 etageareal. Heraf minimum 1 plads indrettet for
handicappede. Parkering sker i dag på gårdspladsen og grusbelagt areal øst for gårdspladsen. Supplerende
på græsareal udenfor grusbelagt plads.
Ved opførelse af 460 m2 nybygning og etageareal forudsat som gældende BBR-erhvervsareal skal der samlet
tilvejebringes 25 pladser.
BRK´s byggesagsafdeling er ifm. Forhåndsdialog anmodet om at der ved nybygning af ca. 460 m2 på grunden
i alt udføres 20 p-pladser hvoraf min. 1 plads er indrettet til handicap-parkering. Dette henvisning til anvendelsen af de i BBR benævnte bygning 2 og til dels 3, samt bygning 4 der er nedrevet og genopført i reduceret
form på grunden.
Derfor ansøges der dispensation om at opføre 20 pladser med minimum 1 handicap-parkering, i steder for 25
pladser”
Bygs vurdering:
Det er Bygs vurdering, at der med den øgede aktivitet på ejendommen vil blive brug for de p-pladser der jf.
lokalplanen skal der anlægges. Forudsætningerne i lokalplanen til beregningen af antallet af p-pladser, tager
ikke hensyn til hvad arealerne bruges til, men det er hele bruttoetagearealet der anvendes som beregningsgrundlag. Endvidere ønskes det at imødekomme naboernes bekymringer for kantstensparkering.
Derfor fastholdes lokalplanens krav og der skal anlægges 24 p-pladser heraf mindst 1 parkeringsplads til
handicappede. P-pladserne skal etableres med fast belægning.

Vedr. Lokalplanens Afsnit 7.1 og 7.2 vedr. bygningens ydre fremtræden.
Af lokalplanens afsnit 7.1 fremgår, at ”Bygningernes ydervægge skal opføres i blankt murværk med blødstrøgne teglsten og/eller som vandskuret/fitset murværk eller hvid/grå eternit”. Af afsnit 7.2 fremgår at, ”Tage skal
dækkes med røde teglsten eller grå eternit. Tagrender og tagnedløb skal udføres i zink”
Ansøgers dispensationsansøgningen og begrundelse,
Det fremgår af ansøgningen at der søges om dispensation fra disse bestemmelser. Dispensationsasøgningen
er begrundet med,
”Jf. forhåndsdialog ved mødet hos BRK i Tejn d. 28. juni ønskes facadeplader tagplader som DS stålprofil type
22 270 anvendt på facade og taget, tag i farven mat sort, sort Ral 9011. Facade opbygges i sandwichelementer i Ral 9011.9011 Hensigten hermed er at give den enkle bygningsform et raffineret relief med spil mellem lys
og skygge. Samtidig med at huset i sit udtryk og valg af enkle materialer spiller sammen med ejendommens
øvrige bebyggelse i form af den oprindelige gård der fremstår rødkalket”
Planmæssig forespørgsel,
Ansøger har tidligere spurgt Plan vedr. dette:
4. Kan facader og tag evt. udføres i andre materialer end tegl og cementbaseret facadeplade jf. st. 7.1 og 7.2.
F.eks. mørkegrå zink
Hertil har Plan svaret:
Ad 4: Der kan dispenseres fra lokalplanen til andre materialer.
OG
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”Bygningen vil være beliggende på adressen Torneværksvej 20, 3700 Rønne, består af to sammenbyggede
fløje, nybyg, etableres ca. 50m inde på grunden bag eksisterende bygninger.
Bygningen er tiltænkt et stort fitnesscenter, med sal, cardio, vægtløftning, omklædning og badefaciliteter.
Bygningen er knap 7m høj i kip på gavle, 466m2 stor og der ønskes en sort profileret stålplade facade samt
tagbelægning.
Dette strider mod ”Lokalplan nr. 72 for et område ved Louisenhøj”´s punkt 7.1 hvor der står forskrevet ”Bygningens ydervægge skal opføres i blankt murværk med blødstrøgne teglsten og/eller som vandskuret/filtset murværk eller hvid/grå eternit. Facaderne bør rytmisk opdeles.”
En del af facaderne (ca. 20%) vil være erstattet af store glaspartier rundt omkring gavlene, og halvdelen af
langsiden mod Torneværksvej”
Hertil har Plan svaret:
”Svaret fremgår allerede af det svar jeg skrev i det vedhæftede ad pkt. 4. Altså at der umiddelbart kan dispenseres til andre materialer, idet det ikke er en del af planens principper, hvilke materialer der skal anvendes. Det
må være op til en byggesagsbehandler at vurdere hvad der kan dispenseres til efter en helhedsvurdering”.
Bygs vurdering,
Byg har i dette tilfælde vurderet, at det ansøgte ikke er i strid med lokalplanens principper. Byg meddeler dispensation fra ovenstående regelsæt, da vi skønner, at det ikke vil være til nogen gene for de omkringliggende
naboer

Afsnit 9 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse - kollektiv varmeforsyning
Af lokalplanens afsnit 9 fremgår at, ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Byrådets anvisning.
I ansøgningens Indsendelse nr. 1 er det under BBR oplysninger oplyst, at bygningen opvarmes med fjernvarme. Dette tager Byg til efterretning

Spildevand
Bornholms Regionskommune, Spildevand, vurderer at der skal foreligge en spildevandstilladelse inden byggeriet tages i brug, herunder også til håndtering af regnvand. I spillevandstilladelsen vil der blive stillet vilkår om
rensning af regnvand fra P-plads gennem et stort dimensioneret sandfang efter DS 858.
Ansøgning om spildevandstilladelse indeholdende relevant dokumentation, skal sendes til spildevand@brk.dk

Energimærkning
Ejendommen er omfattet af Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Det betyder at der Inden ibrugtagning eller færdigmelding skal udarbejdes energimærke på bygningen. Energimærket skal udarbejdes af et
certificeret energimærkningsfirma, jf. Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, BEK nr 793 af
07/08/2019

Museumsloven
Ejendommen er beliggende i et område hvor der er gjort oldtidsfund. Derfor henledes opmærksomheden på, at
hvis der under jordarbejdet findes fortidsminder eller spor af menneskelig virksomhed, skal fundet straks anmeldes til Bornholms Museum i henhold til Museumsloven.
Jf. Museumslovens §24 stk.2 skal kommunalbestyrelsen ved meddelelse om byggetilladelse underrette ansøgeren om indholdet i denne lovs §§ 25-27 (lovtekst er indsat nedenfor) .

Adresse
Bygningen har fået adressen Torneværksvej 20C, Rønne, 3700 Rønne.
Der opsættes husnummerskilt ved den udefra kommende indgangsdør til enheden.
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Forhold vedrørende Affaldshåndtering, Jordforurening, Museumsloven m.v.
På kommunens hjemmeside kan der læses om forskellige forhold man skal være særlig opmærksom på i forbindelse med byggeriet, herunder vejledninger om / link til øvrige kontaktflader.
Hjemmesiden kan ses her https://www.brk.dk/Borger/Bolig/Byggeri/Sider/Anden-Lovgivning.aspx.

Orientering
Kopi af denne byggetilladelse er sendt til orientering hos:
- Bornholms Regionskommune - Spildevand
- Ejere og beboere af naboejendomme, der har modtaget orienteringsbrev ved naboorientering/ -høring.
Bornholms Museum er orienteret om ansøgningen

Venlig hilsen
Mette Hansen
Byggesagsbehandler

Har du spørgsmål til din byggetilladelse, kan du kontakte BYG Kundecenter.
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Generel information

Du kan herunder orientere dig om, hvilken lovgivning vores håndtering af dit projekt er omfattet af og hvordan
du skal gøre, hvis du vil klage over vores afgørelse.

Lovgrundlag
Byggesagen behandles ud fra
- Byggeloven LBK nr. 1178 af 23/09/2016 med senere ændringer
- Bekendtgørelse om affald, BEK nr 1309 af 18/12/2012
- Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald, BEK nr 1672 af
15/12/2016
- Planloven LBK nr. 287 af 16/04/2018 med senere ændringer
- Jordforureningsloven LBK nr. 434 af 13/05/2016 med senere ændringer
- Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts BEK nr. 477 af
18/05/2011med senere ændringer
- Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering LBK nr. 1080 af 05/09/2013 med senere ændringer
- Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger BEK nr. 1392 af 21/11/2016
- Bygningsreglement 2018
Bygningsreglement 2018 (BR18) bruges ved de byggearbejder, der er nævnt i byggelovens § 2. Elektronisk
udgave af bygningsreglementet kan ses på www.bygningsreglementet.dk
Det er ejerens ansvar, at byggeriet opføres efter gældende lovgivning.
Hvis projektet er i strid med lovgivningen, skal du søge om dispensation igennem Byg og Miljø. Du skal vedlægge en begrundelse for dispensationen.

Klagevejledning
Byggeloven
Afgørelser vedrørende forhold, der er omfattet af byggeloven kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, efter
byggelovens § 23 påklages til Byggeklageenheden.
Kommunalbestyrelsens afgørelser kan i øvrigt ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Byggeklageenhedens afgørelser kan efter stk. 1 ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Kommunalbestyrelsens afgørelser kan påklages af afgørelsens adressat og andre, der har en individuel,
væsentlig interesse i sagens udfald. Danske Handicaporganisationer og medlemsorganisationer heraf er tillige
berettiget til at påklage kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende handicapforhold.
Når ikke andet er bestemt, er klagefristen 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Klage
over et af kommunalbestyrelsen givet pålæg fritager ikke for at efterkomme dette. Dog kan klagemyndigheden
bestemme, at en klage skal have opsættende virkning. jf. § 24 stk. 1-3
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse,
jf. § 25.
Byggeklageenheden kan kontaktes på adresse: Nævnenes Hus att: Byggeklageenheden, Toldboden 2, 8800
Viborg, tlf. 72 40 56 00, byg@naevneneshus.dk eller via www.borger.dk.
Planloven
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen,
som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk,
ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager,
skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en
virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal
betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
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Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke
er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter
anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges
klagefristen til den følgende hverdag.
Hvis afgørelsen skal indbringe for domstolene, skal dette jf. planlovens § 62 ske inden 6 måneder fra
afgørelsens modtagelse.

Uddrag af Museumsloven
Ved meddelelse om byggetilladelse skal kommunalbestyrelsen underrette ansøgeren om indholdet i denne
lovs §§ 25-27.
§ 25. Bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, kan forud for
igangsætning af arbejdet anmode vedkommende kulturhistoriske museum om en udtalelse.
Stk. 2. Når museet har modtaget en anmodning, skal det fremkomme med en udtalelse med stillingtagen til,
hvorvidt det arbejde, som anmodningen vedrører, indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige
fortidsminder. Såfremt museet vurderer, at en sådan risiko foreligger, skal sagen forelægges kulturministeren.
Den nævnte udtalelse skal endvidere tilkendegive, hvorvidt det i givet fald vil være nødvendigt at gennemføre
en arkæologisk undersøgelse m.v., jf. § 27, stk. 3-10.
Stk. 3. Museet fremsender sin udtalelse til bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres,
senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget. Såfremt det på grund af jordarbejdets omfang er nødvendigt
at gennemføre større forundersøgelser, jf. § 26, stk. 2, kan museets svarfrist forlænges til 6 uger.
§ 26. Det kulturhistoriske museum afholder udgiften til arkivalsk kontrol og en eventuel mindre
forundersøgelse, der er nødvendig som grundlag for museets udtalelse, jf. § 25.
Stk. 2. Ved gennemførelse af en større forundersøgelse afholdes udgiften af den, for hvis regning et
jordarbejde skal udføres. Arbejdet kan først iværksættes efter samtykke fra den pågældende. Kulturministeren
kan i særlige tilfælde yde tilskud til en sådan forundersøgelse. Såfremt årsagen til forundersøgelsen er
jordarbejde i forbindelse med erosion eller jordarbejde udført som led i dyrkning af almindelige
landbrugsafgrøder eller som led i almindelig skovdrift, afholdes udgiften til forundersøgelsen af
kulturministeren. For så vidt angår tilfælde, hvor driften forestås af en statslig eller kommunal myndighed,
afholdes udgiften dog af vedkommende myndighed.
Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om de forundersøgelser, som museerne gennemfører
efter stk. 1 og 2.
§ 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider,
dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og
monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt.
Stk. 2. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører
fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller
statsanerkendte kulturhistoriske museum. Fundne genstande, der ikke er danefæ, jf. § 30, stk. 1, skal efter
anmodning fra kulturministeren eller det pågældende kulturhistoriske museum afleveres til vedkommende
statslige eller statsanerkendte museum, således at det indgår i museets samling.
Stk. 3. Kulturministeren beslutter snarest, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er
foretaget en arkæologisk undersøgelse, eller indtil spørgsmålet om erhvervelse efter stk. 8 er afgjort. Senest 1
år efter, at anmeldelsen er modtaget, kan arbejdet genoptages, medmindre kulturministeren har afgivet
indstilling om erhvervelse af fortidsmindet efter stk. 8.
Stk. 4. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.
Stk. 5. Udgiften afholdes dog af kulturministeren, såfremt
1) årsagen til undersøgelsen er erosion eller jordarbejde i forbindelse hermed eller jordarbejde udført som led i
dyrkning af almindelige landbrugsafgrøder eller som led i almindelig skovdrift, medmindre driften forestås af en
statslig eller kommunal myndighed, i hvilke tilfælde udgiften afholdes af vedkommende myndighed,
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2) det kulturhistoriske museum i udtalelsen efter § 25 har oplyst, at jordarbejdet ikke vil indebære en risiko for
ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, eller
3) fortidsmindet fredes efter lov om naturbeskyttelse eller erhverves med henblik på bevaring på stedet efter
stk. 8.
Stk. 6. Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til udgifter til arkæologiske undersøgelser, der
gennemføres efter stk. 3, jf. stk. 4.
Stk. 7. Private grundejeres tab ved ikke at kunne fortsætte den hidtidige drift, mens undersøgelsen foretages,
eller indtil spørgsmålet om erhvervelse efter stk. 8 er endeligt afgjort, erstattes af kulturministeren. Kan der ikke
opnås enighed om erstatningen, fastsættes denne af den taksationskommission, der er nævnt i
naturbeskyttelsesloven.
Stk. 8. Finder kulturministeren, at det pågældende fortidsminde bør bevares på stedet for eftertiden, kan
kulturministeren erhverve fortidsmindet og eventuelt omkringliggende areal. Erhvervelsen kan ske ved
ekspropriation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.
Stk. 9. Kulturministeren eller den, kulturministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid uden retskendelse
adgang til steder, hvor der foretages jordarbejder, og hvor der fremkommer fund eller under arbejder kan
formodes at fremkomme fund som nævnt i stk. 1. Legitimation skal forevises på forlangende. Politiet yder
nødvendig bistand til at udnytte adgangsretten.
Stk. 10. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed efter
stk. 3 og om gennemførelse af bestemmelserne i stk. 4-6.

Orientering om behandling af personoplysninger
I forbindelse med sagsbehandlingen kan der ske behandling af oplysninger, som kan henføres til enkeltpersoner. Der kan f.eks. være tale om, at tilsynsmyndigheden indhenter og opbevarer oplysninger om en ejendoms
fysiske forhold. Ifølge persondataloven har personer, som sådanne oplysninger vedrører, ret til at få indsigt i
oplysningerne, og ret til at få berigtiget forkerte oplysninger. Hvis du vil vide, hvilke oplysninger tilsynsmyndigheden behandler om dig, eller du mener, at kommunen behandler forkerte oplysninger, skal du kontakte sagsbehandleren.
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Center for Regional Udvikling, It og Sekretariatet
Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge

Bolig - Åvej 2, 3700 Rønne
Åvej 2
3700 Rønne

Bornholms Regionskommune
Byg
Skovløkken 4, Tejn
Tlf. 5692 2116
byg@brk.dk
www.brk.dk
CVR: 26 69 63 48

22-10-2020

Byggesagsnr. BOM-3423

Orientering om afgørelse
Til orientering kan det oplyses, at Byg har truffet afgørelse vedrørende den sag, du tidligere er blevet hørt om
på ejendommen:
Torneværksvej 20B 3700 Rønne, matr.nr. 74a, Rønne Markj..
Afgørelsen er vedhæftet dette brev.
Ønsker du at klage over kommunens afgørelse, henvises til klagevejledningen i selve afgørelsen.

Venlig hilsen

171873680

Elona Kofod
Assistent

BYG Kundecenter
Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge, tlf. 56 92 21 16
Åbningstider for personlig betjening:
Efter forudgående telefonisk aftale

Åbningstider for telefon:
Åbningstider for telefon:
Mandag til Fredag kl. 9-12
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Til:
Cc:
Fra:
Titel:
Sendt:
Bilag:

Københavns Stift (KMKBH@KM.DK)
'Birte Kofod' (birtekofod@live.dk)
Bornholms Provsti (bornholms.provsti@km.dk)
Til Kbh. Stift, Fra Poulsker, anmodning om ophævelse af forbudspåtegning, til messehagel
27-10-2020 10:48
Ophævelse af konto for arv.doc; SCAN0300.pdf;

Til Københavns Stift

Jeg videresender med anbefaling anmodning om ophævelse af forbudspåtegning af beløb fra arv til
Poulsker Sogns Menighedsråd.
Se vedhæftede ansøgning og dokumentation for udgift til ny messehagel.

Mange hilsner
Lena M. Pedersen
Sekretær for Bornholms Provsti
Storegade 17, 3700 Rønne
mobil 40171719
lmp@km.dk

træffes bedst tirs-fre kl. 8-13

Til:
Fra:
Titel:
E-mailtitel:
Sendt:

Bornholms Provsti (bornholms.provsti@km.dk)
Birte Kofod (birtekofod@live.dk)
Fra Poulsker, anmodning om ophævelse af forbudspåtegning, til messehagel
Ophævelse af forbudspåtegning
23-10-2020 15:15

Til Bornholms Provsti!
Vedhæftede anmodning om ophævelse af forbudspåtegning bedes videresendt til Københavns Stift.
Venlig hilsen
Birte Kofod
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Poulsker Menighedsråd
v/Birte Kofod
Ingefærløkken 3
3700 Rønne
Mail: birtekofod@live.dk
Mobil: 20275714
Københavns Stift
Nørregde 11
1165 København K

Frigivelse af midler på konto for arv reg. 650 kontonr. 0722 336 720 i Nordea.
Poulsker Menighedsråd anmoder om ophævelse af forbudspåtegningen på ovennævnte konto.
Indestående kr. 21.858,43 minus renter skal benyttes til delvis betaling af en ny messehagel til
Sankt Povls Kirke i henhold til vedhæftede regning.

Venlig hilsen
Birte Kofod
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