Referat
Bornholms Provsti – Møder

18-11-08 Provstiudvalgsmøde - d. 08-11-2018 kl. 09:00 til 12:00
Deltagere:
Anette Kaas deltog fra kl. 10 og i behandling fra punkt 3
Jens Borg Spliid forlod mødet under punkt 12

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt med tilføjelse af nyt punkt
10 "Bevilling af 5% midler til renovering af Bodilsker
Præstegård"

2 - Møde med provstirevisor

Revisor giver stor ros til administrationen af alle
kirkekasserne i Bornholms Provsti.
Revisor gør opmærksom på at anlægsskema skal
tilføjes årsregnskaber, som biregnskab, og det
samme gælder for evt. menighedspleje.
De vedtægtsbestemte samarbejdsaftaler skal skrives
ind i bemærkninger i de enkelte menighedsråds
regnskaber.
Herefter var der en generel drøftelse og vejledninger
fra revisor om regnskaber for indeværende år.
Der udsendes vejledning til menighedsrådet fra
provstiet.

3 - Fra BDO, Samlet oversigt over bemærkninger,
alle regnskaber 2017
BDO har fremsendt samlet oversigt
med bemærkninger i protokollater for alle
menighedsråds i Bornholms Provsti
til provstiudvalget behandling
til endelig godkendelse af regnskab
2017
Sager:
BDO - Oversigt over bemærkninger til revision regnskaber 2017 BHP (2018 - 35373)
Bilag:
Aktdokument, Bemærkninger i protokollerne i
Bornholms provsti, Menighedsrådenes
bemærkninger til protokollat

Provstiudvalget gennemgik revisors bemærkning til
alle menighedsråds regnskaber for 2017, samt
menighedsrådenes bemærkninger dertil.
Provstiudvalget afventer bemærkninger fra
Bodilsker.
Regnskab 2017 for alle øvrige menighedsråd er
hermed godkendt.

4 - Ansøgning om at fælde et træ på Pedersker
Kirkegård

Provstiudvalget godkender den fremsendte
ansøgning om at fælde træ på Pedersker kirkegård.

Ved konsulentbesøget den 10. oktober 2018 i
Pedersker blev der givet udtryk for, at terrænet uden
for den gamle kirkelade burde sænkes til under
gulvniveau for bygningen. Vand ved skybrud er
skadelig for stolperne i bygningen, da terrænet er for
højt. Det er kun muligt at sænke niveauet, hvis det
stor træ ved siden af bygningen fjernes.
Desuden falder der mange blade på taget og træets
rødder ødelægger bygningen.
Menighedsrådet søger herved om tilladelse til
at fjerne træet (se vedhæftede billede)
Sager:
Pleje - Pedersker Kirkegård - Ansøgning om fælde
træ - BHP (2018 - 34909)
Bilag:
Aktdokument, 2018-10-28 15.50.46

5 - Gudhjem, 5% ansøgning, ekstraordinære
udgifter til advokat, vedr. skelsag

Provstiudvalget bevilger kr. 17.000 af 5% midlerne til
Gudhjem menighedsråd til dækning af
advokatbistand

Gudhjem menighedsråd søger om kr. 18.850 af 5%
midler til dækning af ekstraordinære udgifter til
advokat i forbindelse med skelsag.
Sager:
Skelforretning - Gudhjem kirke og nabo på Kirkevej
BHP (2018 - 22102)
Bilag:
Aktdokument, Faktura 58932

6 - Vestermarie, 5% ansøgning, ekstraordinære
udgift for regnvandsseparering
Vestermarie menighedsråd søger om kr. 96.224 af
5% midlerne til dækning af merudgift for
regnvandssepareringen på kirkegården og ved
sognegården.
Menighedsrådet har i 2016 modtaget en
anlægsbevilling til arbejdet på ca. kr. 180.000, men
udgiften til arbejdet er afsluttet med i alt kr. 276.070.
Der er flere grunde til den store overskridelse blandt

Udvalget erklærer Svend Aage Kristoffersen inhabil,
og han deltog ikke i beslutningen.
Provstiudvalget bevilger kr. 96.224 af 5% midlerne til
Vestermarie menighedsråd til dækning ekstra
ordinære udgifter til regnvandsseparering.

andet en prisfremskrivning fra overslaget er givet
og til arbejdets udførelse, at to nedlagt olietanke
skulle fjernes, og at man på kirkegården stødte på
store granitstene, som måtte flækkes og
borttransporteres og huller derefter skulle opfyldes.
Sager:
5% midler - Vestermarie Menighedsråd - 2018 - BHP
(2018 - 34918)
Bilag:
Aktdokument, Vestermarie Menighedsråd

7 - PUK Bornholm kvartalsrapport, pr. 30.
september 2018

Provstiudvalget godkender PUK-kassens kvartals
regnskab pr. 30. september 2018

Kvartalsrapport pr. 30. september 2018 PU til
godkendelse.
Sager:
(BHP) Kvartalsrapporter 2018 - PUK Bornholm (2018
- 9528)
Bilag:
PUK Bornholm Kvartalsrapport 3. kvt 2018

8 - Endelig budget 2019 for PUK-Bornholm, til
godkendelse

Provstiudvalget godkender budget 2019 for
Bornholms Provstiudvalg, CVR-nr. 21258431, Budget
2019, Endelig budget afleveret d. 01-11-2018 14:48

Budget for 2019 til endelig godkendelse:
Bornholms Provstiudvalg, CVR-nr. 21258431, Budget
2019, Endelig budget afleveret d. 01-11-2018 14:48
Sager:
(BHP) PUK Bornholm - Budget 2019 (2018 - 17121)
Bilag:
PUK Bornholm Budget 2019
9 - Ajourføring af tegningsberettigede i Bornholm
Provsti
Nuværende tegningsberettigede i Bornholm Provsti
er jf. beslutning på provstiudvalgsmøde den 7.
januar 2016, Formand Poul Ove Kofod og Provst
Johannes Gregers Jensen

Sager:

Provstiudvalget besluttede at de tegningsberettigede
er formand Poul Ove Kofod og provst Johannes
Gregers Jensen.

Tegningsberettigede - Bornholms Provsti - 2018 og
frem -BHP (2018 - 35690)
Bilag:
Tegningsberettigede fra 8-10-18 - forslag

10 - Bevilling af 5% midler til renovering af Bodilsker Provstiudvalget bevilger foreløbig kr. 750.000 af 5%
Præstegård
midlerne i 2018 til renovering af Bodilsker
Præstegård

Sager:
(BHP) Byggesag - Bodilsker - Renovering af
præstegård 2018-2019 (2018 - 9742)
Bilag:
Aktdokument

11 - Forslag til mødeplan for 2019

Renovering af Bodilsker Præstegård på forventede i
alt ca. kr. 3.000.000 dækkes ved:
Bevilgede anlægsmidler i 2018, kr. 800.000
Overførte anlægsmidler, kr. 81.000
Bevilgede anlægsmidler i 2019, kr. 805.000
Bevilget 5% midler i 2018, kr. 750.000
Anslået merbevilling af 5% midler i 2019, kr. 564.000

Bilag udleveres på mødet

Mødeplan for provstiudvalgsmøder i 2019 blev
besluttet. Planen fremsendes til menighedsrådene til
orientering.

12 - ORIENTERING: Årsplanlægning

Provsten orienterede

Strukturen i provstiets arbejdsår

13 - ORIENTERING: Allinge, refusion af udgifter ved Taget til efterretning
folkemødet 2018
Allinge menighedsråd har fremsendte ansøgning
om refusionen af udgifter i forbindelse med
Folkemødet 2018.
Beløbet på kr. 16.490,00 er overført til Allinge
menighedsråds konto den 24. oktober 2018.
Udgiften dækkes efterfølgende af det
bindende stiftsbidrag.
Sager:
(BHP) Ansøgning fra Allinge - dækning af udgifter
folkemøde 2018 (2018 - 31706)
Bilag:
Aktdokument

14 - ORIENTERING: Ruts Kirke, revideret projekt
Taget til efterretning
vedr. forsatsvinduer i tårnrummet og efterfølgende
kalkning sendt til stiftet til fornyet behandling

Rutsker Menighedsråd har fremsendt
revideret projektbeskrivelse
I forlængelse af afgørelse af 6. september 2018 om
udskiftning af 2 vinduer og kalkning i tårnrummet i
Ruts Kirke, har Rutsker menighedsråd
fremsendt revideret projektbeskrivelse, som er
videre sendt til Kbh. Stift til behandling.
Pris for udskiftning af vinduer og kalkning af
tårnrummet indvendig er jf. revideret projekt er kr.
71.575,- incl. moms.
Rutsker Menighedsråd har en rest af
anlægsbevillingen på kr. 89.967,25 til udskiftning af
vinduer og kalkning af tårnrum indvendig.
Projektet er tidligere godkendt af provstiudvalget på
møde den 19. juni 2018.
Sager:
(BHP) Byggesag - Ruts Kirke, Rutsker sogn Udskiftning 2 vinduer i tårnrummet og kalkning af
rummet (2018 - 16481)
Bilag:
Aktdokument, Ruts Kirke -revideret projekt vedr.
forsatsvinduer i tårnrummet og efterfølgende
kalkning, Delreferat fra møde 18-06
Provstiudvalgsmøde

15 - Meddelelser

16 - Eventuelt
Provstiudvalgsmøde torsdag den 22. november kl
10.00

Ingen meddelelser

