Referat
Bornholms Provsti – Møder

18-10 Provstiudvalgsmøde - d. 09-10-2018 kl. 09:00 til 12:00
Deltagere:
Afbud fra Jens Borg Spliid
Henning Kiilerich forlod mødet kl. 10.55 og deltog i behandling af punkterne 1-6 samt punkt 10

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt med tilføjelse af:
To beslutningspunkter:
nyt punkt 11, Ansøgning fra Allinge om 5% midler
vedr. dækning af ekstraordinære udgifter ved
fratrædelse
nyt punkt 12, Mulighed for personlig postkasse på
DAP
Èt orienteringspunkt
nyt punkt 15, Høring fra Miljø- og
Fødevareministeriet til Vestermarie og AakerPedersker Sognes Menighedsråd

2 - Nylars - Kirkesyn 2018
Synsrapport fra Nylars kirke til godkendelse
Sager:
(BHP) Syn - Nylars - Kirkesyn 2018 (2018 - 31275)

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

Bilag:
Kirkesyn

3 - Rønne - Kirkesyn 2018
Synsrapport fra Skt. Nicolai kirke til godkendelse
Sager:
(BHP) Syn - Rønne Sogn - Kirkesyn 2018 (2018 30598)
Bilag:
Fotokopi af synsprotokol0001

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

4 - Knudsker - udflytningssyn september 2018

Synsrapporten er godkendt

Synsrapport fra udflytningssyn i Knudsker
Præstebolig
Sager:
(BHP) Knudsker - fraflytningssyn - september 2018
(2018 - 30170)
Bilag:
Aktdokument, Synsrapport udflytningssyn

5 - Revisionsprotokollat og -påtegning for PUK
Bornholm 2017

Revisionsprotokollat for PUK-Bornholm 2017 er
godkendt af provstiudvalget og underskrevet af
formand.

Revisionsprotokollat af 12.09.18 for PUK regnskab
2017 til godkendelse og underskrift af formand.
Gennemgangen af regnskabet har ikke givet
anledning til bemærkninger.
Revisionspåtegning PUK regnskab 2017
til orientering
Sager:
(BHP) Revision - PUK Bornholm - Regnskab 2017
(2018 - 24819)
Bilag:
Revisionsprotokol 2017, Revisionspåtegning 2017

6 - Kvartalsrapporter pr. 30-06-2018 - Samlet
oversigt - Alle menighedsråd

Kvartalsrapporterne for alle kasserne pr. 30. juni
2018 er taget til efterretning.
Anette tager forbehold for de i bilaget oplyste tal for
Samlet oversigt over regnskabsrapporter pr. 30. juni Rønne Sogn
2018 for alle kirkekasse fremsendes før mødet.
Sager:
(BHP) Kvartalsrapporter 2018 - Menighedsråd
Bornholm (2018 - 14056)
Bilag:
Sammendrag regnskabsrapporter 30.06.2018

7 - Tilbagebetaling af bevilling - Poulsker
Menighedsråd - midler til menighedshus
Provstiudvalget har forslag om at tilbagekalde
bevilling fra 2017 til Poulsker Menighedsråd, som
oprindelig er bevilget til spåntag og senere
konverteret til menighedslokaler. Tilbagebetalingen

Poulsker Menighedsråd anmodes om at
tilbagebetale de kr. 500.000, som er bevilget til
menighedslokaler. Tilbagebetalingen suppleres med
en garanti om at beløbet er til rådighed,
når/hvis byggeriet af menighedshuset påbegyndes.

kan suppleres med garanti om at beløbet er til
rådighed når/hvis byggeriet påbegyndes.

8 - Henvendelse om annoncering - Flytteguiden for
Bornholm - 2019

Udvalget ønsker ikke benytte sig at tilbudet.

Henvendelse fra Flytteguiden om annoncering i
Flytteguiden for Bornholm for 2019
Se i vedhæftede bilag andre provstiers
annonceringer i lignende guider, samt priser for
annoncering.
Sager:
(BHP) Annoncering i Flytteguiden - for Bornholm 2019 (2018 - 31278)
Bilag:
Aktdokument, 10 - Provstiudvalget for
Aarhus_148x200+3mm_MF, Herning Nordre og
Søndre Provstier_Platinpakke, Odder Provsti og
Provstudvalg_Guldpakke, 25 - Vejle
Provstiudvalg_148x200+3mm

9 - Menighedsrådsforeningen - Invitation til
provstiudvalgskonference den 3. november 2018

Vedhæftet invitation til provstiudvalgskonferencen,
der holdes lørdag den 3. november 2018 fra kl.
10.00 - kl. 15.30 ved Vejle.
På programmet er en debat om, hvor
menighedsrådene i fremtiden skal hente hjælp. Hvad
skal provstierne og Landsforeningen tilbyde hver
især?
Der er mulighed for at møde Provsteforeningens nye
formand Peter Birch i debat med Landsforeningens
formand Søren Abildgaard.
Der lægges også op til en samtale om provstiernes
organisation med provstiudvalg og
provst/forretningsfører. Svarer den til fremtidens
opgaver?
Hvert provstiudvalg kan deltage med max 3
personer. Tilmeldingsfrist den 22. oktober.
Sager:
(BHP) Invitation - Menighedsrådsforeningen -

Udvalgsmedlemmerne overvejer deltagelse.

Provstiudvalgskonference 3. november 2018 (2018 16639)
Bilag:
Aktdokument, Provstiudvalgskonference 3 nov 2018

10 - Gudhjem Menighedsråd - Ansøgning om
dækning af merudgift i 2019 - opnormering af
stillinger

Udvalget erklærer Ulla Pedersen inhabil, og hun
deltog ikke i beslutningen.

Gudhjem Menighedsråd søger om dækning af
merudgift ved opnormering af stillinger.
Se vedhæftede bilag.

Provstiudvalget bevilger kr. 50.000 af 5% midlerne til
styrkelse af kassebeholdningen i budgetåret 2019.
Menighedsrådet har allerede nu likviditetsmæssige
problemer, og derfor udbetales beløbet i 2018.

Sager:
(BHP) Gudhjem Menighedsråd - Driftsmæssig
budgetønske for 2019 - opnormering af stillinger
(2018 - 30773)

Udvalget anbefaler menighedsrådet at indhente
timeregistreringer, samt udarbejder nye
arbejdstidsopgørelser for alle ansatte, som skal
benyttes ved budgetlægningen for 2020.

Bilag:
Aktdokument, Gudhjem - foreløbig budget 2019,
Gudhjem - foreløbig budget 2019 bilag

11 - Ansøgning om 5% midler fra Allinge i
forbindelse med gravers fratrædelse
Allinge menighedsråd har fremsendt ansøgning om
kr. 58.758 af 5% midler i forbindelse med
ekstraordinære udgifter ved graverskifte.

Provstiudvalget bevilgede Allinge-Sandvig
Menighedsråd de ansøgte kr. 58.785 af 5% midlerne
til dækning af ekstraordinære udgifter til i
forbindelse med fratrædelse.

Sager:
(BHP) 5% midler - 2018 - Allinge Menighedsråd (2018
- 31709)
Bilag:
Aktdokument, 5% ansøgning

12 - Personlig postkasse på DAP
I forbindelse med Den digitale arbejdsplads tilbyder
Folkekirkens It en personlig post og kalender løsning.
Løsningen bygger på Office 365 fra Microsoft, og din
email og kalender vil kunne tilgås via din browser på
din computer samt din telefon/tablet.
Løsningen består bl.a. af en personlig kalender,
emailadresse og tilhørende postkasse samt en
huskelistefunktion.
Hvordan skal provstiudvalget formidle og
understøtte denne mulighed.

Provst og sekretær arbejder videre med sagen, og
emnet tages op ved et kommende møde.

Sager:
(BHP) Sikkerhed i kommunikation - principper for
Bornholms Provsti (2018 - 31745)
Bilag:
Aktdokument

13 - ORIENTERING til PU - vedr. Aaker-Pedersker
forpagtningsaftale
Aaker-Pedersker har via provstikontoret bedt
om juridisk assistance hos
Københavns Stiftsadministration i forbindelse med
fornyelse/ophør af tidligere indgåede
forpagtningskontrakter
med Bornholms Regionskommune på jorde, hvor der
i dag er boldbaner og kolonihaver.
Kirken ejer en del gammel præstegårdsjord, hvoraf
det meste er bortforpagtet til Bornholms
Regionskommune (BRK).
En del af jorden er forpagtet af BRK på
en uopsigelig kontrakt fra 1965 til 2040.
Lejen er meget lille, og kirken har ikke
meget ud af det. Jorden anvender BRK
til fodboldbane og tennisbaner i
forbindelse med det ved siden af
beliggende sportsanlæg ”AakirkebyHallerne”
Den anden del af jorden er forpagtet af
BRK fra 1991-98 og 2 gange forlænget
for 10 år. Den udløber ved udgangen af
2019, men BRK har ønske om at
komme ud af kontrakten allerede ved
udgangen af 2018. Også denne
kontrakt er med meget lille udbytte for
kirken. Denne jord, som BRK ønsker
opsagt, anvendes delvis til kolonihaver.
Kommunen genudlejer således jorden
til de enkelte kolonihaver. Disse
kolonihaver er anlagt efter en
lokalplan, og kan ikke nedlægges
Den samlede indtægt for begge kontrakter var for
sidste år 8.826 kr. for 5,5 tdr. land jord.
Menighedsrådet har i vedhæftede brev en række
spørgsmål, hvor de har brug for juridisk hjælp og
vejledning.

Taget til efterretning

Stiftsadministrationen foreslår at menighedsrådet
tager kontakt til præstegårdskonsulenten samt en
advokat med speciale i ejendoms- og aftaleret.
Stiftsadministrationen er enig i:
at menighedsrådet ikke ensidigt kan
godkende udlejning til kolonihaverne.
Det vil kræve provstiudvalgets
godkendelse
at det ikke er en kerneopgave for
menighedsrådet, at agere udlejer for
en kolonihaveforening - i særdeleshed,
når det ikke er menighedsrådets eget
ønske/initiativ
Ønsker menighedsrådet ikke at overtage aftalen
med kolonihaverne, eller kan dette ikke godkendes
af provstiudvalget, må det derfor påhvile
kommunalbestyrelsen af sikre kolonihavernes
nedlæggelse, jf. kolonihavelovens §4. Alternativt kan
kommunen erhverve ejendommen. Se det fulde svar
i vedhæftede bilag.
Sager:
(BHP) Juridisk assistance - Aaker Menighedsråd Forpatningskontrakter (2018 - 28582)
Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Aaker-Pedersker
Menighedsråd - juridisk assistance vedr. forpagtning,
sag3 bilag01 matr 5cl idrætsbaner lejekontrakt 1965
til 2040, sag3 bilag02 matr del af 5cf og 5a
forpagtningskontrakt 1991 til 1998, sag3 bilag03
matr del af 5cf og 5a forpagtningskontrakt
forlængelse 1999 til 2009, sag3 bilag04 matr del af
5cf og 5a forpagtningskontrakt forlængelse 2009 til
2019, sag3 bilag05 matr del af 5cf og 5a Lejekontrakt
1991 Kortbilag, sag3 bilag06 matr del af 5cf og 5a
salg af areal og forlængelse af lejekontrakt 1997,
sag3 bilag07 matr del af 5cf og 5a Kort efter salg af
areal til kommunen, sag3 bilag08 Lokalplan nr 25
Aakirkeby Kommune, sag3 bilag09 mødenotatmenighedsråd-lejekontrakt, sag3 bilag10 møde 34
protokol 2011-11-29, sag3 bilag11 2018-07-04 mail
fra BRK Morten Bach Jørgensen, sag3 bilag12
kolonihaver ved Møllebakken, sag3 bilag13
Redegørelse 2018.06_scannede_dokumenter.docx

14 - ORIENTERING - Til Rutsker - afgørelse
vedrørende udskiftning af vinduer og kalkning i
tårnrummet

Taget til efterretning

Stiftsøvrigheden meddeler afslag på anmodning om
udskiftning af vinduer med efterfølgende indvendig
kalkning af tårnrummet.
Stiftsøvrigheden afventer herefter menighedsrådets
evt. fornyede ansøgning, hvoraf det bør fremgå, med
hvilken begrundelse der er valgt termoruder med
påsatte sprosser, frem for fx traditionelle
blyindfattede ruder med indvendig forsatsramme.
Stiftsøvrigheden modtager også et eventuelt
revideret projekt til godkendelse.

Sager:
(BHP) Byggesag - Ruts Kirke, Rutsker sogn Udskiftning 2 vinduer i tårnrummet og kalkning af
rummet (2018 - 16481)
Bilag:
Til MR - afgørelse vedrørende udskriftning af vinduer
og kalkning i tårnrummet, Varmekonsulenten, Den
kongelige bygningsinspektør, Nationalmuseet

15 - ORIENTERING, om høring fra Miljø- og
Fødevareministeriet vedr. Idéfase for
miljøvurdering af genopretning af Ekkodalens
Moser (kopi)

Taget til efterretning

Sager:
(BHP) Høring fra Miljø- og Fødevareministeriet vedr.
Idéfase for miljøvurdering af genopretning af
Ekkodalens Moser (2018 - 32586)
Bilag:
Aktdokument, Høringsbrev, Ideoplæg for
genopretning af Ekkodalens Moser

16 - Siden sidst

Ingen bemærkninger

17 - Eventuelt

Planlagt provstiudvalgsmøde den 8. november kl.
9.00, evt. med deltagelse af BDO

Provstiudvalgsmøde torsdag den 22. november kl.
10.00

