Referat
Bornholms Provsti – Møder

20-08-27 Provstiudvalgsmøde - d. 27-08-2020 kl. 09:00 til 12:00
Deltagere: Jack Rønne Frederiksen, Svend Aage Kristoffersen, Anette Kaas, Henning Kiilerich, Ulla
Margrethe Pedersen, Johannes Gregers Jensen
Afbud: Poul Ove Kofod, Henriette Ry Nielsen
Mødet afholdtes i Knudsker Sognegård og det sluttede kl. 12.30
Johannes Gregers Jensen forlod mødet kl. 12.00 og han deltog i behandling af punkterne 1- 13

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

2 - Ansøgning fra Gudhjem Menighedsråd om 5%
midler til ændring af fjernvarme stikledning

Gudhjem menighedsråd har fremsendt revideret
ansøgning på kr. 125.000 af 5% midlerne til dækning
af udgift ved ændring af fjernvarme stikledning.

Gudhjem Menighedsråd har gennem en længere
dialog med Bornholms Energi Og Forsyning omkring Provstiudvalget bevilgede op til kr. 125.000 af 5%
ansvar i sagen om installering af fjernvarme i
midlerne til dækning af arbejdet.
Gudhjem Kirke konkluderet, at nuværende
systemer ikke kan varme op til mere end 16 grader
(målt i februar – april). Det har ikke været i funktion
ved frostgrader.
Efter at alle muligheder er udtømte og alle forslag og
hjælp fra energi- og varmekonsulenten, viser
sig eneste mulige løsning at øge stikledningens
dimensionen fra 20 mm til 32 mm.
Menighedsrådet ansøger derfor om en
tillægsbevilling af 5% midlerne til dækning af de
ekstraordinære udgifter.
Revideret ansøgningsbeløb fremsendes inden
mødet.
Sager:
(BHP) 5% midler - Gudhjem - 2020 (2020 - 13683)
Bilag:
Ansøgning om 5% midler – fjernvarme stikledning.,
BEOF brev ang varme 4 nov, Fjernvarmeaftale standard erhverv pr 01.02.2019, tmp_739243728

3 - Ansøgning fra Aaker-Pedersker om 5%-midler i Provstiudvalget bevilgede de kr. 62.563 af 5%
forbindelse med istandsættelse Aaker Præstegård, midlerne til dækning af arkitektbistand i forbindelse
ved præsteskifte
med istandsættelse af Aaker Præstegård
ved præsteskifte.
Aaker-Pedersker menighedsråd søger om kr. 62.563
fra 5%-midler til arkitektbistand i forbindelse med
istandsættelse af Aaker præstegård i forbindelse
med ansættelse af ny præst.
Menighedsrådet oplyser, at de vender tilbage med
ansøgning om flere midler, når de har klarhed over,
hvad der skal istandsættes i præstegården.

Sager:
(BHP) 5% midler - Aaker-Pedersker - 2020 (2020 23181)
Bilag:
ansøgning om 5%-midler, pkt 09 Nybyvej 2
renovering - Tilbud - OEJARK

4 - Ansøgning fra Allinge Menighedsråd om 5%
midler til radonsikring af Allinge Præstegård

Da der er indkommet nyt materiale i sagen,
udsættes punktet til næste provstiudvalgsmøde, den
10. september 2020.

Allinge Menighedsråd har undersøgt præstegården
for radon, som desværre viser høje radon tal.
Allinge-Sandvig menighedsråd søger derfor om 5%
midler til sikring mod radon i Allinge præstegård.
Der er indhentet tilbud, som er vedhæftet som bilag,
og der endnu et tilbud på vej, som eftersendes.
Sager:
(BHP) Byggesag - Allinge Præstegård - Radonmåling
(2019 - 29190)
Bilag:
All. præsteg. radon, radonsikring, radonsikring bilag,
Scan0193, Scan0188

5 - Synsrapporter fra Rønne
Synsrapporter fra menighedsrådet til godkendelse
Rønne Kirke
Rønne Kirkegård
Sager:
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2020 (2020 - 13109)
Bilag:

Vedligeholdelse op til kr. 50.000 anses som
almindelig drift.
Øvrige forhold skal indgå i prioriteringen ved
budgetlægning af anlægsudgifter.
Synsrapporterne er godkendt.

0481_001, 0482_001

6 - Synsrapport fra udflytningssyn Nexø

Taget til efterretning

Synsrapport Nexø Præstegård
Sager:
(BHP) Syn - Nexø - fraflytning og indflytning 2020
(2020 - 20660)
Bilag:
Synsrapport udflytningssyn Nexø 23-06-20

7 - Ansøgning fra Nexø om 5% midler til
istandsættelse af Præstegård ved præsteskifte

Provstiudvalget godkender ansøgning fra Nexø
menighedsråd om overførsel af
overskydende anlægsmidler på kr. 166.500 fra
Nexø menighedsråd søger om dækning af udgifter til omstabling af stengærde til renovering af
istandsættelse af Nexø præstegård i forbindelse med præstegården.
ansættelse af ny præst.
Provstiudvalget bevilgede herudover op til kr.
Menighedsrådet har indhentet priser for projektet 240.056 af 5% midlerne til istandsættelse af Nexø
på i alt kr. 406.556 inkl. moms
Præstegård ved præsteskifte.
Nexø menighedsråd søger om at projektet dækkes
med:
* overførsel af overskydende midler fra omstabling
af stengærde, kr. 166.500
* 5% midler, kr. 240.056
Sager:
(BHP) 5% midler - Nexø Menighedsråd - 2020 (2020 23384)
(BHP) 5% midler - Nexø Menighedsråd - 2020 (2020 23384)
Bilag:
Renoveringer af Nexø Præstegård. 2020 ifm. ny
præst, SV Nexø Præstegård

8 - Ansøgning fra Gudhjem om tilladelse til
overdragelse af Holkadalen til Kommunen

Provstiudvalget anbefaler at Gudhjem
Menighedsrådet overdrager Holkadalen til den
faktiske bruger af området, Bornholms
Gudhjem menighedsråd beder om provstiudvalgets Regionskommune. Sagen sendes til Stiftet til videre
holdning til evt. overdragelse af Holkadalen til
behandling.
kommunen, samt anmode om tilladelse til en
overdragelse.
Kommunen har reelt vundet hævd på området
gennem mange års brug og vedligeholdelse. Senest
har kommunen givet tilladelse til afholdelse af byfest
som blev afholdt af erhvervsforeningen.

Yderligere er det således at grundejerne og andre
interessenter ikke er tilfredse med områdets tilstand
og der konstant er krav til øget klipning og
vedligeholdelse, i modstrid til områdets fredning.
Det giver i perioder, et meget negativ ry og rygte for
Gudhjem kirke og dennes virke. Der er
manglende forståelse for at området er fredet. Der
er endvidere ikke midler og ressourcer til at klippe
eller vedligeholde Holkadalen inden for Gudhjem
menighedsråds budgetramme.
Sager:
(BHP) Salg af areal - Gudhjem Menighedsråd overdragelse af Holkadalen til Bornholms kommune
(2020 - 23161)
Bilag:
Ansøgning om tilladelse overdragelse af holkadalen
til kommunen.

9 - Ansøgning om samarbejde om fælles
præstesekretær

Provstiudvalget godkender samarbejdsaftalen,
som et forsøg i perioden 1. januar 2021 og 31.
december 2022. Ordningen skal evalueres i
På baggrund af, at præstesekretær i Hasle-Rutsker forbindelse med budgetlægning for 2023, også med
og Knudsker i det forgangne år efter behov også har henblik på om en lignende ordning kan etableres for
ført kirkebog for Allinge-Sandvig, Olsker og
resten af øen.
Klemensker-Rø, og stadig udfører noget
Det er provstiudvalget, der sammen med de
registreringsarbejde for Allinge-Sandvig og
samarbejdende menighedsråd, evaluerer
Olsker, har syv menighedsråd sendt ansøgning om at samarbejdet.
indgå i et samarbejde om fælles præstesekretær.
De præstetimer, der frigives i kraft af denne aftale,
De deltagende menighedsråd er Allinge-Sandvig,
skal komme sognene tilgode.
Olsker/Tejn, Klemensker-Rø, Rutsker, Hasle, Nyker,
Knudsker
Menighedsrådene har udarbejdet en
samarbejdsaftale om at udvide ansættelsen af
præstesekretæren, og gøre det til en fælles
ansættelse for flere pastorater.
De tilkommende menighedsråd (Allinge-Sandvig,
Olsker, Klemensker-Rø, Nyker) ønsker kun at deltage
i samarbejdet under den forudsætning, at midlerne
til dækning af sognenes udgifter til samarbejdet, ikke
tages fra andre kirkefunktionær-ansættelser i
sognene, men kan tilføres kirkekasserne som nye
midler i budgetlægningen.
For de menighedsråd, som allerede nu har
samme sekretær (Knudsker, Hasle-Rutsker) er det
ligeledes en forudsætning for ønsket om at udvide

samarbejdet, at man fastholder det antal
sekretærtimer, man allerede har de to steder.
Sager:
(BHP) Samarbejdsaftale - Nordteam - Fælles
kirkebogsføring (2019 - 37191)
Bilag:
Bilag1, Følgebrev, Vedtægter

10 - PUK Bornholm, kvartalsrapport pr. 30. juni
2020

Provstiudvalget godkender kvartalsrapport pr. 30.
juni 2020 for PUK-kassen uden bemærkninger

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2020 for PUK-Bornholms
til godkendelse
Sager:
(BHP) Kvartalsrapporter - PUK Bornholm - 2020
(2020 - 14943)
Bilag:
Kvartalsrapport 30-06-20 - PUK-Bornholm,
Aktdokument

11 - Godkendelse af regnskabsinstruks, gældende
fra august 2020
Ajourført regnskabsinstruks til godkendelse og
underskrift af formand

Regnskabsinstruks er godkendt med følgende
tilføjelse i bilag 8 "Beløbsgrænse for indhentning af
flere tilbud er ved indkøb over kr. 50.000" og
Johannes Gregers Jensen, som ansvarlig herfor.
Regnskabsinstruksen underskrives af formanden.

Sager:
(BHP) Revision - Regnskabsinstruks PUK-Bornholm 2020 (2020 - 21354)
Bilag:
v0820 - Regnskabsinstruks Bornholms Provsti

12 - Dokumentation for provstiudvalgets
godkendelse af opsparing til krematorie, Rønne
Sogn
Revisionen har bedt om dokumentation for
godkendelse fra provstiet vedr. gennemført
opsparing på projektet krematorieovn.

Sager:
(BHP) Årsregnskab - Menighedsråd - 2019 (2020 15682)

Provstiudvalget genbekræfter en tidligere beslutning
om at der hvert år hensættes et beløb til ny
krematorie/ovn, v/Rønne Menighedsråd.

Bilag:
Revision 2019, Rønne Sogn

På baggrund af udsendt budgetmateriale for
2021 har PU modtaget kommentarer fra Allinge,
Gennemgang af menighedsrådenes kommentarer til Hasle, Rutsker og Vestermarie, samt modtaget
de foreløbig udmeldinger af drifts- og
uddybende oplysninger fra Bodilsker, Nyker og
anlægsrammer for budgetåret 2021
Rønne.
Kommentarene blev drøftet, og dette vil blive
Sager:
inddraget i orienteringen til budgetsamrådet.
(BHP) Budgetlægning - Bornholms Provsti - 2021
(2019 - 7023)
(BHP) Budgetlægning - Bornholms Provsti - 2021
(2019 - 7023)
(BHP) Budgetlægning - Bornholms Provsti - 2021
(2019 - 7023)
(BHP) Budgetlægning - Bornholms Provsti - 2021
(2019 - 7023)
(BHP) Budgetlægning - Bornholms Provsti - 2021
(2019 - 7023)
(BHP) Budgetlægning - Bornholms Provsti - 2021
(2019 - 7023)
13 - Budgetlægning 2021

Bilag:
Fjernvarmepris, Sammenligning BEOF og RVV priser,
Sml. varmepriser BEOF og RVV (Pouls beregning 2-720), Budgetkommentar til anlægsbudget 2021,
budget 2021, VS Allinge Kirke. budget 2021, Re Til
MR, Foreløbige budgetter 2021 (STPR F2 963047)

14 - Planlægning Budgetsamråd
Afholdes tirsdag den 8. september 2020 kl. 19.00
Sager:
(BHP) Budgetlægning - Budgetsamråd planlægning budget 2021 (2020 - 23494)
Bilag:
Notat - til budgetsamråd 2020, Kopi fra 2019

15 - ORIENTERING, Afslag på nuværende projekt
vedr. behandling af borebiller i trækonstruktionen
over kirkeskibet i Hasle Kirke
Stiftsøvrigheden har meddelt Hasle Menighedsråd,
at det fremsendte projekt om behandling af
borebiller ikke kan godkendes på det foreliggende
grundlag.

Taget til efterretning

Stiftsøvrigheden har ved sin afgørelse lagt særlig
vægt på konsulenternes anbefaling om, at der
forinden stillingtagen til en behandlingsmetode
udføres en forundersøgelse af en kirkekyndig
arkitekt, hvor borebilleangrebets omfang, placering
og årsag klarlægges, herunder hvorvidt angrebet er
aktivt.
Sager:
(BHP) Byggesag - Hasle - Behandling mod borebiller
(2020 - 8714)
Bilag:
Afgørelse vedr. behandling af borebiller i
trækonstruktionen over kirkeskibet i Hasle Kirke, Kgl.
bygningsinspektør - Erklæring af 08.07.2020, Varme-,
energi- og klimakonsulent - Erklæring af 28.07.2020,
Nationalmuseet - Erklæring af 07.08.2020

16 - ORIENTERING, Godkendelse af projekt vedr.
udbedring af vandindtrængning omkring
klokketårnets bindingsværk i Nexø Kirke
Stiftsøvrigheden har meddelt Nexø Menighedsråd at
projektet vedr. udbedring af vandindtrængning
omkring klokketårnets bindingsværk i Nexø
Kirke er endeligt godkendt.
Det er en betingelse for godkendelsen, at de i
afgørelsen nævnte betingelser, og at det
økonomiske grundlag er til stede.
Nexø Menighedsråd har i 2019 og 2020 modtaget
anlægsmidler til projektet, men provstiudvalget
har ikke godkendt den finansielle dækning af
arbejdet, da arbejdet ikke er prissat i det fremsendte
materiale.
Projektet fremstår således på nuværende tidspunkt
alene fuldt finansieret, såfremt arbejdets udførelse
kan dækkes af de modtagne anlægsbevillinger.
Sager:
(BHP) Byggesag - Nexø Kirke - reparation af
vandindtrængning i klokketårn (2020 - 155)
Bilag:
Afgørelse vedr. udbedring af vandindtrængning
omkring klokketårnets bindingsværk i Nexø Kirke,
Nationalmuseet - Erklæring af 06.03.2020, Kgl.
bygningsinspektør - Erklæring af 03.06.2020

Taget til efterretning

17 - ORIENTERING, Godkendelse af projekt, vedr.
restaurering af altertavlemaleri samt apsis- og
korbue i Vestermarie Kirke

Taget til efterretning

Stiftsøvrigheden har meddelt
Vestermarie Menighedsråd at projektet vedr.
restaurering af altertavlemalering samt apsis- og
korbue i Vestermarie Kirke er endelig godkendt. Der
er lagt til grund, at menighedsrådet ikke påbegynder
arbejdet forinden det økonomiske grundlag er til
stede.
Når menighedsrådet er blevet bekendt med, hvornår
restaureringen skal foregå, bedes rådet snarest
muligt derefter via provstiet fremsende oplysninger
om første og sidste dag i lukningsperioden, samt
bekræftelse af hvilken kirke der i stedet benyttes i
perioden. Herefter vil menighedsrådet modtage en
afgørelse fra biskoppen.
Sager:
(BHP) Byggesag - Vestermarie Kirke - Restaurering af
altertavlemaleri og apsis- og korbue (2020 - 117)
Bilag:
Afgørelse vedr. restaurering af altertavlemaleri samt
apsis- og korbue i Vestermarie Kirke, Nationalmuseet
- Erklæring af 14.07.2020

18 - ORIENTERING, Godkendelse af projekt, vedr.
ændring af orgeldisposition i orglet i Nylars Kirke

Taget til efterretning

Stiftsøvrigheden har meddelt Nylars Menighedsråd
at projektet vedr. ændring af orgeldisposition i orglet
i Nylars Kirke er endelig godkendt. Der er lagt til
grund, at menighedsrådet ikke påbegynder arbejdet
forinden det økonomiske grundlag er til stede.
Sager:
(BHP) Inventar - Nylars Menighedsråd - ændring
orgelpibe (2020 - 11507)
Bilag:
Afgørelse vedr. ændring af orgeldisposition i orglet i
Nylars Kirke, Orgelkonsulent - Erklæring af
02.07.2020

19 - OREINTERING, udbetaling af bevilgede 5%
midler til Klemensker til lydanlæg Rø kirke
Klemensker-Rø Menighedsråd har fremsendt

Taget til efterretning

regnskab på i alt kr. 125.607,38 vedr. nyt lydanlæg i
Rø Kirke, samt anmodet om udbetaling af tildelte 5%
midler til projektet.
Provstiudvalget har den 5. marts 2020 bevilget kr.
103.300 af 5% midlerne til projektet, og dette beløb
er den 19. august 2020 overført til menighedsrådets
konto.
Menighedsrådet oplyser, at merudgiften på kr.
22.307,38 afholdes af de frie midler.
Sager:
(BHP) Inventar - Rø Kirke - Ansøgning om nyt
højtaleranlæg (2020 - 6325)
Bilag:
Lydanlæg Rø kirke

20 - ORIENTERING, Bevillingsbrev 2021, Tilskud fra
det bindende stiftsbidrag

Taget til efterretning

Stiftsrådet har på møde den 20. maj 2020 bevilget et
tilskud på i alt kr. 164.500,- til Bornholms Provsti, til
de ansøgte formål:
Folkekirkens Skoletjeneste, kr. 102.000
Mindehøjtidelighed for Bornholms befrielse, kr.
40.000
Folkemødet 2021, kr. 22.500
Sager:
(BHP) Bindende stiftsbidrag - 2021 - Ansøgninger,
oplysninger og bevillinger (2020 - 882)
Bilag:
Bevillingsbrev 2021 - Bornholms provsti

21 - ORIENTERING, Nylars MR har fremsendt klage Taget til efterretning
til kommunen ang. servicebygning ved Nylars Kirke

Sager:
(BHP) Redegørelse om manglende høring - Nylars
Sogn - Kommunal servicebygning ved Kirken (2020 1119)
Bilag:
BOM-2954 Klageskrivelse ang. servicebygning fra
Nylars Menighedsråd, BOM-2954 Klage ang.
servicebygning ved Nylars Kirke

22 - ORIENTERING, Svar sendt til BDO om
retningslinjer for MR-honorar

Taget til efterretning

Revisionen har bedt om dokumentation for
provstiudvalgets godkendelse af menighedsrådenes
honorarer. På den baggrund har provstisekretær
sendt svar til BDO om provstiudvalgets beslutning,
om at et udvalg nu er i gang med
at udarbejde retningslinjer for honorar til MR, og at
PU senest den 1. april 2021 vil fremsende oversigt
over godkendte honorarer for menighedsråd på
Bornholm.
Sager:
(BHP) Honorarer - Menighedsrådmedlemmer - 2020
(2020 - 7012)
Bilag:
Til BDO, om MR-honorar, Bornholm

23 - ORIENTERING, Prisændring for Nordeas
foreningskunder

Taget til efterretning

Nordea meddeler prisændring for foreningskunder
fra kr. 300 til kr. 1.000 kr. pr. år, gældende fra 1.
december 2020
Sager:
(BHP) Nordea - prisændringer - 2020 (2020 - 23418)
Bilag:
1898_001

24 - Siden sidst

Ingen bemærkninger

25 - Eventuelt

Ingen bemærkninger
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