Referat
Bornholms Provsti – Møder

18-08 Provstiudvalgsmøde d. 20-08-2018, 09:00,
Deltagere:
Kommentarer:
Jens Borg Spliid deltog i mødet fra kl. 10.30, og deltog i behandling af punkter 8 - 15.
Udvalget behandlede punkt 9 blev som det sidste punkt.
Henning Kiilerich forlod mødet kl. 15.00 og deltog kun delvis under punkt 9.
Jens Borg Spliid forlod mødet kl. 15.15 og deltog kun delvis under punkt 9.
Anette Kaas forlod mødet kl. 15.30 og deltog kun delvis under punkt 9.

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

Referat:
Dagsorden er godkendt med tilføjelse af nyt punkt 10 "Tilbagebetaling af overskydende anlægsmidler til
maling af Rutsker Kirke"

2 - Syn - Allinge Sogns Menighedsråd - Kirkesyn
Behandlede sager:
(BHP) Syn - Allinge - Kirkesyn 2018 (2018 - 19948)
Bilag: Scan0086
Beskrivelse:
Synsrapport for Allinge Kirke og kirkegård til godkendelse
Referat:
Vedligeholdelse op til kr. 50.000 anses som almindelig drift.
Øvrige forhold skal indgå i prioriteringen ved budgetlægning af anlægsudgifter.
Synsrapporten er godkendt

3 - Syn - Olsker og Tejn Menighedsråd - Kirkesyn og præstegårdssyn
Behandlede sager:
(BHP) Syn - Olsker og Tejn - Kirke- og Præstegårdssyn 2018 (2018 - 21027)
Bilag: Ols og Tejn Kirker, Præstegården Olsker
Beskrivelse:
Synsrapport for Skt. Ols og Tejn Kirker og kirkegårde til godkendelse
Synsrapport for Olsker Præstebolig til godkendelse

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

4 - Forpagningskontrakt - Østermarie Menighedsråd
Behandlede sager:
(BHP) Forpagningskontrakt - Østermarie - fra 2018 til 2025 (2018 - 21019)
Bilag: Forpagtningskontrakt 1. okt 2018 - 30 sept 2025
Beskrivelse:
Forpagtningskontrakt fra Østermarie Menighedsråd til godkendelse, gældende for perioden 1. oktober
2018 til 30. september 2025
Referat:
Provstiudvalget godkender forpagtningskontrakten på betingelse af præstegårdskonsulentens
efterfølgende godkendelse.

5 - Fra Aaker-Pedersker Menighedsråd - Ansøgning - Indvendig istandsættelse Aa Kirke
Behandlede sager:
(BHP) Byggesag - Aa Kirke - Indvendig istandsættelse (2018 - 19950)
Bilag: Ansøgningsskema vedr istandsættelse af Aa Kirke, Bilag 1 Aakirke - projektbeskrivelse,
Bilag 2 Kalkningstjeneste 15.02.2016, Bilag 3 Kalkningstjeneste 22.06.2017, Bilag 4 Inventar
27.09.2016, Bilag 5 Sikring af historisk inventar 27.02.2018, Bilag 6 TBE og HLH 2015 - Kalk og
sodsværtning, Aktdokument
Beskrivelse:
Indvendig istandsættelse af Aa Kirke.
Herunder: kalkning af vægge og hvælvinger, maling af bænke og loft, afslibning og behandling af trægulve,
etablering af børnehjørne og udskiftning af 6 bænke.
Kirken trænger meget til en istandsættelse. Kalken er sodsværtet og ved børnearrangementer, hvor mange
børn er på strømpesokker, får de splinter i fødderne fra trægulvet.
Bornholms Byggerådgivning har efterfølgende oplyst til menighedsrådet, at der forventes en besparelse på
malerarbejdet på ca. kr. 10.000 - kr. 12.000 i forhold til oplyst i det fremsendte materiale.
Med denne besparelse betyder det at budgettet for projektet nu lyder på ca. kr. 933.000, incl. kr. 75.000 til
uforudsete omkostninger.
Menighedsrådet har en anlægsbevilling til projektet på i alt kr. 912.423 (kr. 679.423 + kr. 233.000)
De forventer at kunne dække den manglende finansiering på ca. kr. 20.000 i de uforudsete omkostninger,
og rådet har dermed finansiering til projektet.
Referat:

Provstiudvalget godkender den fremsendte ansøgning om indvendig istandsættelse af Aa Kirke.
Ansøgningen sendes til Københavns Stift til videre behandling.

6 - PUK-kvartalsrapport pr. 30. juni 2018
Behandlede sager:
(BHP) Kvartalsrapporter 2018 - PUK Bornholm (2018 - 9528)
Bilag: PUK Kvartalsrapport pr. 30-6-2018
Beskrivelse:
Kvartalsrapport pr. 30. juni 2018 for PUK-Bornholm til godkendelse
Referat:
Regnskabsrapport for 1. halvår 2018 for PUK-Bornholm er godkendt

7 - Byggesag - Bodilsker Præstegård - Finansiering af renovering
Behandlede sager:
(BHP) Byggesag - Bodilsker - Renovering af præstegård 2018-2019 (2018 - 9742)
Bilag: Bodilsker I, Bodilsker II tegninger, Bodilsker III
Beskrivelse:
Bodilsker Menighedsråd har ved budgetlægning for 2018 modtaget anlægsmidler på kr. 800.000 til
renovering af Bodilsker Præstegård
Jf. fremsendte materiale af 13. august 2018 forventes en anlægssum på kr. 3.000.000
Referat:
Den samlede anlægssum for renoveringen af Bodilsker Præstegård kr. 3.000.000
Allerede bevilgede anlægsmidler kr. 800.000
Overførte anlægsmidler (trappe og gulv i præstegård) kr. 81.000
Tilbagebetalte midler fra Aaker kr. 832.000
Tilbagebetalte midler fra Rutsker kr. 350.000 (se punkt 10)
Forventet forbrug af 5% midler kr. 937.000

8 - Fortsat drøftelse om nyt provstikontor
Behandlede sager:
(BHP) Provstikontor - Forslag til lokaler - Bornholm (2018 - 16867)
Bilag: Aktdokument
Beskrivelse:

Referat:
Provsten orienterede om forholdene

9 - Budgetlægning 2019
Behandlede sager:
Bilag:

Beskrivelse:
Landskirkeskatten for Bornholms kommune 2019: kr. 7.594.300 (2018: kr. 7.441.943)
Udskrivningsgrundlaget for kirkeskat 2019 Bornholm er fastsat til kr. 5.089.798.000, hvilket indebærer en
kirkeskat på kr. 47.335.121 ved en uændret kirkeskatteprocent

Referat:
Udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten for 2019 for Bornholm er fastsat til kr. 5.089.798.000. Kirkeskatten
fastholdes på 0,93% hvilket indebærer en kirkeskat på kr. 47.335.121.
Kirkekassernes budgetter for 2019 er gennemgået og provstiudvalgets forslag udsendes til
menighedsrådene sammen med dagsordenen for
budgetsamråd.

10 - Tilbagebetaling af overskydende anlægsmidler til maling af Rutsker Kirke
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Rutsker anmodes om at tilbagebetale kr. 350.000 af de bevilgede anlægsmidler til maling af Rutsker kirke
på kr. 686.930.

11 - ORIENTERING - Til Aaker Menighedsråd - afgørelse vedrørende tag på Aa kirkes apsis
Behandlede sager:
(BHP) Byggesag - Aa Kirke - Tag på apsis (2018 - 22059)
Bilag: Til Mr - afgørelse vedrørende tag på Aa kirke, Nationalmuseet, Den kongelige bygningsinspektør
Beskrivelse:
Stiftsøvrigheden har meddelt Aaker-Pedersker menighedsråd delvis godkendelse af det ansøgte projekt til
udskiftning af blytaget på Aa kirkes apsis.
Stiftsøvrigheden anmoder om fremsendelse af et uddybende projekt, udfærdiget af en arkitekt med udtalt
kirkeerfaring, med eventuelle forslag til udbedringer af tagværket inden dette kan gennemføres.
Det understreges, at
det alene godkendes, at der foretages udskiftning af blytaget.
følge- eller tillægsarbejder som fx reparation af tagtømmer, herunder kemisk træbeskyttelse
og etablering af tagrender ikke er godkendt.
blytagets afslutning mod murværket i korets gavl forudsættes udført som nu.
Det forudsættes endvidere, at intet arbejde iværksættes forinden den nødvendige finansiering er til
rådighed.

Referat:
Taget til efterretning

12 - ORIENTERING - Til Klemensker-Rø Sogns Menighedsråd (kopi)
Behandlede sager:
(BHP) Ansøgning om midler - Klemensker-Rø Menighedsråd - midler fra salg af Rø Præstegård (2018 11232)
Bilag: Svar til Klemensker og Rø Sognes menighedsråd
Beskrivelse:
Stiftsadministrationen meddeler godkendelse, til at der udbetales i alt 30.000 kr. til Klemensker-Rø Sognes
Menighedsråd hidrørende fra salgsprovenu fra den tidligere tjenestebolig, forudsat, at der er tale om et
arbejde, der ikke kræver stiftsøvrighedens godkendelse.
Forudsætter arbejderne imidlertid indgreb i gammelt murværk eller gravearbejder på kirkegården i større
omfang og en sådan dybde, at det forudsætter arkæologisk tilsyn, må arbejdet ikke iværksættes uden
stiftsøvrighedens forudgående godkendelse.
Forinden beløbets endelige frigivelse bedes menighedsrådet derfor over for stiftet bekræfte, at arbejderne
ikke forudsætter stiftsøvrighedens godkendelse.
Referat:
Taget til efterretning

13 - ORIENTERING: Folkekirkens Skoletjeneste på Bornholm
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Provsten orienterede om Skoletjenesten.

14 - ORIENTERING: Embedsledighed i Bornholms Provsti
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Provsten orienterede.

15 - Siden sidst
Behandlede sager:
Bilag:

Beskrivelse:

Referat:

16 - Eventuelt
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
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