Referat
Bornholms Provsti – Møder

18-06 Provstiudvalgsmøde d. 19-06-2018, 15:00,
Deltagere: Bornholms Provstiudvalg
Kommentarer:
Alle mødt.
Henning Kiilerich deltog fra kl. 16.15 og deltog ved behandling af punkterne 13 - 20
Jens Borg Spliid forlod mødet kl. 17.00 og deltog ikke ved behandling under punkterne 15 og 18 - 20
Ulla Pedersen forlod mødet kl. 17.25 og deltog ikke ved behandling under punkterne 18 - 20

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

Referat:
Dagsorden er godkendt

2 - Syn - Vestermarie - Kirkesyn og Syn af Sognegård
Behandlede sager:
Syn-Vestermarie-Kirkesyn 2018 (2018 - 12497)
Bilag: Vestermarie Kirke Syn 2018, Vestermarie Sognegård Syn 2018
Beskrivelse:
Synsrapport Vestermarie Kirke
Synsrapport Sognegården, Vestermarie
Referat:
Vedligeholdelse op til kr. 50.000 anses som almindelig drift.
Øvrige forhold skal indgå i prioriteringen ved budgetlægning af anlægsudgifter.
Synsrapporterne er godkendt

3 - Syn - Klemensker-Rø Menighedsråd - Kirkesyn Klemesker og Rø
Behandlede sager:
Syn - Klemensker-Rø Menighedsråd - Kirkesyn (2018 - 15283)
Bilag: Kirkesyn 2018 Klemensker kirke, Kirkesyn 2018 Rø kirke
Beskrivelse:
Synsrapport Skt. Clemens Kirke
Synsrapport Rø Kirke

Referat:

Udvalget erklærede Poul Kofod inhabil og han deltog ikke i sagens afgørelse
Vedligeholdelse op til kr. 50.000 anses som almindelig drift.
Øvrige forhold skal indgå i prioriteringen ved budgetlægning af anlægsudgifter.
Synsrapporterne er godkendt

4 - Syn - Østerlars - Kirkesyn og Syn af præstegård
Behandlede sager:
Syn - Østerlars - Kirke- og Præstegårdssyn 2018 (2018 - 16619)
Bilag: Syn Østerlars Præstegård, Syn Østerlars Kirke
Beskrivelse:
Synsrapport Østerlars Kirke
Synsrapport Østerlars Præstegård

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

5 - Syn - Gudhjem Menighedsråd - Kirkesyn
Behandlede sager:
Syn - Gudhjem Menighedsråd - Kirkesyn (2018 - 16518)
Bilag: KIRKESYN Gudhjem maj 2018
Beskrivelse:
Synsrapport Gudhjem Kirke

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

6 - Syn - Rutsker - Kirkesyn
Behandlede sager:
Syn - Rutsker - Kirkesyn 2018 (2018 - 16646)
Bilag: Aktdokument, Kirkesyn Rutsker
Beskrivelse:
Synsrapport Ruts Kirke

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

7 - Syn - Nylars - Indflytningssyn Præstebolig
Behandlede sager:
Syn - Nylars - Præstebolig (2018 - 16680)
Bilag: Indflytningssyn Nylars 7-6-18
Beskrivelse:
Synsrapport indflytning Nylars Præstebolig

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

8 - Ansøgning - fælles el-klaver
Behandlede sager:
Ansøgning - Rønne - el-klaver (2018 - 16318)
Bilag: Aktdokument
Beskrivelse:
Flere af øens organister har påpeget et behov for et fælles klaver, som kan flyttes i forbindelse med
arrangementer
Referat:
Johannes undersøger mulighederne for en fornuftig løsning sammen med Ilona og Jørgen.

9 - Forslag fra Ibsker Menighedsråd om fælles førstehjælpskursus
Behandlede sager:
Forslag - Ibsker Menighedsråd - Førstehjælpskursus (2018 - 16323)
Bilag: Aktdokument
Beskrivelse:
Ibsker og Svaneke menighedsråd har fremsendt forslag om, at der er fra provstiets side arrangeres
førstehjælpskursus med hjertemassage. Det anses at være relevant for alle ansatte i provstiet.
Referat:
Provstiudvalget opfordrer menighedsrådene til at sende medarbejdere på førstehjælpskursus men
fastholder, at det er menighedsrådenes ansvar. Udvalget foreslår distriktsforeningen at arrangere et kursus.

10 - Olsker Sogns Menighedsråd - Ansøgning - om overførsel af anlægsmidler fra kalkning
til andet formål
Behandlede sager:
Ansøgning - Olsker Sogn - overførsel af anlægsmidler (2018 - 16466)
Bilag: Ans Olsker
Beskrivelse:
Olsker Menighedsråd søger om overførsel af anlægsmidler til andet formål.
Der er bevilget kr. 100.000 til kalkning af Olsker og Tejn kirker.
Det har alene vist sig nødvendig at kalke Ols Kirke og udgiften hertil er kr. 60.800.

Derfor søger Olsker Menighedsråd om at benytte mindreforbruget på kr. 39.200 til:
Nyt tæppe i mødelokale i Degnegården kr. 24.200
Nyt hegn ved præstegården i Olsker kr. 15.000
Referat:
Udvalget erklærer Poul Kofod inhabil og han forlod lokalet under sagens afgørelse.
Provstiudvalget afviser ansøgningen med henvisning til, at udvalget ikke vil godkende flytning af midler fra
anlæg til drift.
Ansøgningen medtages i vurderingen ved budgetlægning for 2019.

11 - Rutsker Sogn - Byggesags ansøgning - Udskiftning 2 vinduer i tårnrummet
Behandlede sager:
Byggesag - Rutsker Sogn - Udskiftning 2 vinduer i tårnrummet (2018 - 16481)
Bilag: Ruts kirke nye vinduer i tårn
Beskrivelse:
Rutsker Menighedsråd ansøger om udskiftning af 2 vinduer i tårnrummet. De nye vinduer bliver med
termoruder, så de ligner vinduerne i kirkerummet. Se vedhæftede beskrivelse.
Menighedsrådet har modtaget anlægsmidler på kr. 103.848,00 til udskiftning af vinduer og kalkning af
tårnrum indvendig. Pris for udskiftning af vinduer er jf. vedhæftede kr. 78.475 incl. moms.
Menighedsrådet håber på hurtig behandling af sagen, da de forventer at påbegynde arbejdet medio august
2018.

Referat:
Provstiudvalget godkender det fremsendt projekt og videresender materialet til Stiftet til videre behandling

12 - Svar til Gudhjem om midler til anskaffelse af maskine
Behandlede sager:
5% midler - Gudhjem - 2018 (2018 - 15188)
Bilag: Aktdokument
Beskrivelse:
fortsat behandling af ansøgning fra sidste møde
Referat:
Efter besigtigelse den 29. maj og efterfølgende forhandling med repræsentanter for Gudhjem
Menighedsråd og graver, besluttet at bevilge kr. 115.000 (incl. moms) af 5% midlerne.
Provstiudvalgets begrundelse for et beløb der ligger ud over det sædvanlige er, at der gør sig særlige
forhold gældende i Gudhjem, bl.a. er der behov for en maskine, som lovligt må køre på offentlig vej.

13 - Allinge Sogn - til godkendelse - Kirkegårdsvedtægt
Behandlede sager:
Til godkendelse - Allinge - Kirkegårdsvedtægt (2018 - 16479)
Bilag: Scan0084
Beskrivelse:

Referat:
Provstiudvalget godkender kirkegårdsvedtægten

14 - Knudsker Menighedsråd - Ansøgning - Fældning af tre Ahorn
Behandlede sager:
Pleje- og udvikling - Knudsker Menighedsråd - Kirkegården (2018 - 16855)
Bilag: Aktdokument, Træfældning._docx
Beskrivelse:
Knudsker Menighedsråd har, som andre kirkegårde, mange ubenyttede områder, som står hen med græs
eller sten, og derfor har de besluttet at foretage små ændringer på kirkegården. Blandt
andet at bevoksningen på kirkegården ikke må være over 2 meter høj, beregnet fra jordens overflade og i så
fald skoves der og plantes nyt.
I den forbindelse søger Knudsker Menighedsråd om at fælde tre store Ahorntræer, og der plantes ikke nyt
på samme placering.
En skovfoged har besigtiget træerne, og træerne er sunde, og formentlig mellem 75 – 100 år gamle. Men
rodnettet vokser mellem 15 – 25 cm årligt og man kan se, at rødderne påvirker kirkegårdsmuren, således at
der fremkommer revner i murværket. Skovfogeden fortæller også, at Ahorn er et skovtræ og slet ikke
beregnet som havetræ. Desuden er der lige uden for kirkegårdsmuren plantet syv bornholmske røn og disse
er generet i væksten af de gamle træer.
Referat:
Udvalget erklærer Jack Frederiksen inhabil og han deltog ikke i sagens afgørelse
Provstiudvalget godkender, at Knudsker menighedsråd fælder de tre træer som ansøgt.

15 - Drøftelse af provstiets vision for Folkekirken på Bornholm
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Drøftelse om overordnede principper om blandt andet bygninger med henblik på ansøgninger fra Nyker,
Povlsker og Bodilsker
Referat:
Provstiudvalget drøftede emnet.

16 - Nyt kontor til provstiet
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Et udvalg med Svend Aage Kristoffersen, Poul Kofod, Jens Borg Spliid og Johannes Gregers Jensen arbejder
videre med forslaget om ny placering af provstikontor.

17 - Foreløbig budget 2019 PUK-Bornholm til godkendelse
Behandlede sager:
PUK Bornholm - Budget 2019 (2018 - 17121)
Bilag: Udkast PUK-budget 2019 v15-06-18
Beskrivelse:

Referat:
Det administrative udarbejdede budget for 2019 er godkendt, og der tilføjes efterfølgende
budget bemærkninger.

18 - INFORMATIONSPUNKT: Fra Kbh. Stift - Svar vedrørende projekt for udskift af tegltag på
våbenhus - Ibsker Sogn
Behandlede sager:
Byggesag - Ibsker Menighedsråd - udskriftning tag (2018 - 16444)
Bilag: Svar til MR vedrørende projekt for udskift af tegltag på Sankt Ibs Kirkes våbenhus
Beskrivelse:
Stiftsøvrigheden meddeler principiel godkendelse af det udarbejdede projekt for udskiftning af tegltaget på
våbenhuset til Sankt Ibs Kirke. Stiftsøvrigheden har ved sin afgørelse lagt vægt på, at det af materialet
fremgår, at den del af våbenhusets tag, der er dækket med bly, fortsat skal være blytækket.
Endvidere skal stiftsøvrigheden meddele endelig godkendelse til, at der foretages ombygning af et af de
skråtstillede loftsbeklædningsfelter i våbenhuset med henblik på at gøre det demonterbart af hensyn til
mulighederne for fremtidig vedligeholdelse af understrygningen.
Når arbejdet vedrørende loftsfeltet er udført, bedes der til stiftet indsendt et tegnings-, foto- og
beskrivelsesmateriale, der dokumenterer det udførte arbejde med henblik på forelæggelse for
konsulenterne og meddelelse af endelig igangsætningstilladelse til det samlede projekt. Det udarbejdede
dokumentationsmateriale bedes til sin tid indsendt til stiftsøvrigheden via Bornholms provsti eventuelt
tillige vedlagt revideret finansieringsplan.
Stiftsøvrigheden gør for god ordens skyld samtidig opmærksom på, at tagudskiftningsarbejderne ikke må
igangsættes, før der
foreligger en endelig godkendelse hertil fra stiftsøvrigheden. Forslag til ændringer i eller udvidelse af det
godkendte projekt skal godkendes af stiftsøvrigheden.
Ansøgning om godkendelse af ændringsforslag skal indsendes via provstiudvalget med et
tilhørende økonomisk overslag og forslag til finansiering, hvis en evt. merudgift ikke kan afholdes inden for
den godkendte økonomiske ramme for projektet.
Såfremt kirken skal lukke under arbejdernes udførelse bedes menighedsrådet ligeledes via provstiet
fremsende oplysninger om første og sidste dag i lukningsperioden, samt hvilken kirke i stedet benyttes i
perioden, hvorefter menighedsrådet vil modtage en afgørelse fra biskoppen.
Referat:
Taget til efterretning

19 - INFORMATIONSPUNKT: Siden sidst
Behandlede sager:

Bilag:
Beskrivelse:

Referat:

20 - Eventuelt
Behandlede sager:
Invitation - Menighedsrådsforeningen - Provstiudvalgskonference 3. november 2018 (2018 16639)
Bilag: Aktdokument
Beskrivelse:
Planlagte provstiudvalgsmøder:
den 23. aug kl. 9.00
den 6. sept kl. 9.00
den 25. okt kl. 14.00
den 29. nov kl. 14.00
Budgetsamråd: den 4. sept kl. 19.00
Distriktsforeningen: Efterårsmøde den 4. oktober kl. 19.00
Menighedsrådsforeningen: Provstiudvalgskonference 3. november 2018 på Vingstedcentret ved Vejle
Referat:
Der udsendes ensartede retningslinjer om periodisering pr. 30. juni 2018 til formænd og regnskabsførere

Bornholms Provsti – Møder - 19-06-2018, 15:00

