Referat for: Bornholms Provstiudvalg
PU møde 25. august 2017. Kl. 9.00
Mødested: Søborgstræde 11, Rønne

Jack Frederiksen forlod mødet under behandling af punkt 5
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2

Synsrapport Bodilsker
Sag: Syn Bodilsker præstebolig (2945) Bodilsker Sogn

Robert Nielsen redegjorde for Bodilsker
menighedsråds planer med Præstegård i Bodilsker.

Synsrapport Bodilsker

Provstiudvalget ser frem til at modtage en
ansøgning fra pastoratets menighedsråd på
baggrund af et fælles møde.
Synsrapporten er taget til efterretning.

3

Konference den 30. september i Fredericia
Sag: Indbydelse til konference for
provstiudvalgsmedlemmer (3179)

Der tilmeldes ingen deltagere fra provstiudvalget

Konference den 30. september i Fredericia
Tilmeldingen til provstiudvalgskonferencen er
åben
Program for provstiudvalgskonferencen

4

Kvartalsrapport pr 30-06-17 (PUK)
Sag: PUK kvartalsrapporter 2017 (3149)

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2017 PUK
Bornholm er godkendt

Kvartalsrapport pr 30-06-17 (PUK)

5

Budgetlægning 2018
Sag: Budgetlægning 2018 (3117)

Udskrivningsgrundlaget for 2018 er kr.
4.995.085.000 og kirkeskatten er kr. 46.454.291.
Kirkeskatten fastholdes på 0,93%

Landskirkeskat 2018
Landskirkeskatten for Bornholms kommune
2018: kr. 7.441.943 (2017: kr. 7.326.492)

Kirkekassernes budgetter for 2018 er gennemgået
og provstiudvalgets forslag udsendes til
menighedsrådene sammen med dagsordenen for
budgetsamråd

Udskrivningsgrundlag for kirkeskat 2018
Udskrivningsgrundlaget for Bornholm er fastsat

Der er flertal for at fremlægge samarbejdsaftalerne
på budgetsamrådet.
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Mødepunkt

Beslutning

til 4.995.085.000 kr., hvilket indebærer en
kirkeskat på 46.454.291 kr. ved en uændret
kirkeskatteprocent
PUK Bornholm Budget 2018
Budgetudkast med ligningsbeløb på kr.
1.295.000, som godkendt af PU den 21. juni
2017
Bilag budgetlægning 2018
Besparelse varme Poulsker
Poulsker Menighedsråd anslår en årlig
besparelse på kr. 25.000 efter installation af
bjergvarme
Nexø kirkegård, ny velfærdsbygning.
Beskrivelse vedr. velfærdsbygning
Nexø kirkegård, ny velfærdsbygning supplerende materiale

6

Ansøgning 5% midler - Østerlars
Sag: 5% midler - ansøgning Østerlars (3203) Østerlarsker Sogn
Ansøgning 5% midler - skorsten Østerlars
Præstegård
For et par år siden besluttede menighedsrådet at
tage skorstenen helt ned pga problemer med
løbesod og efter at have prøvet andre
muligheder. Siden har skorstenspibehullet i
stråtaget stået tildækket med krydsfinerplader
fordi menighedsrådet ikke har haft midler
til at få skorstenen genetableret.
Menighedsrådet har nu indhentet prisoverslag
fra håndværkere på i alt kr. 112.000 til
genopførelse af skorstenen og ansøger herved
om 5%-midler til projektet.

Provstiudvalget bevilger de kr. 112.000 til Østerlars
af 5% midlerne til genetablering af skorsten jf.
ansøgning
Provstiudvalget bevilger de kr. 61.055 til Østerlars
af 5% midlerne til dækning af udgifter i forbindelse
med præsteskifte

Ansøgning 5% midler - præsteskifte Østerlars
Præstebolig
I forbindelse med præsteskifte har Østerlars
Menighedsråd afholdt kr. 61.055,44 til
klargøring af præsteboligen.
Menighedsrådet søger derfor om 5% midler til
dækning af disse uforudsete udgifter.
7

Ansøgning 5% midler - Ventilation og
radonudsugning
Sag: 5% midler - ansøgning Nyker (3205) Nyker Sogn

Provstiudvalget bevilger de kr. 116.500 af 5%
midlerne til dækning af udgifter jf. ansøgt.

Ansøgning 5% midler - Ventilation og
radonudsugning
Referat,25-08-2017
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Mødepunkt

Beslutning

Der er i vinteren 2015/16 målt og konstateret
foruroligende høje radontal i præstegården.
Det blev vurderet, at et ventilationsanlæg med
varmegenvinding ville kunne afhjælpe
problemet.
Den umiddelbare effekt heraf er
tilfredsstillende, og der søges hermed om 5%
midler til udført arbejde, i alt kr. 116.500
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Orientering
8

Bevillingsbrev 2018 Bornholms Provsti
Sag: Bindende stiftsbidrag for budgetåret
2018 (3087)

Taget til efterretning

Bevillingsbrev 2018 Bornholms Provsti
Med henvisning til Provstiets ansøgninger af
15. februar 2017 meddeler
stiftsadministrationen herved, at Provstiet i
henhold til Stiftsrådets beslutning på møde den
30. maj 2017 er bevilget et samlet tilskud på i
alt 115.000,00 kr.
Ansøgninger stiftsbidrag for 2018
Din tro min tro, 13.500
Folkemøde, 17.000
Korweekend, 18.000
Salmesangsprojekt, 24.000
Skoletjenesten, 42.500
Ansøgt i alt, 115.000

9

PUK Bornholm 1. kvt. 2017
Sag: PUK kvartalsrapporter 2017 (3149)

Taget til efterretning

PUK Bornholm 1. kvt. 2017
1. kvartal gennemgået, uden bemærkninger
10

Sankt Knud Kirke - nedlæggelse af
kapelfunktion - godkendelse
Sag: Ansøgning om nedlæggelse af gl. kapel
ved Sct. Knuds Kirke (3150) - Knudsker Sogn
Stiftsøvrigheden godkender, at det eksisterende
kapelrum ved Sankt Knuds Kirke nedlægges
som ansøgt.
Menighedsrådets opmærksomhed henledes dog
samtidig på Nationalmuseets og den kgl.
bygningsinspektørs supplerende bemærkninger
vedrørende ombygning af graverfaciliteter og
etablering af handicaptoilet samt farvesætning
af bygningens indre.

Taget til efterretning

Sankt Knud Kirke - nedlæggelse af
kapelfunktion - godkendelse

11

[Sag:14/7220] - [Dok.nr.:89996/17] Til
Aaker-Pedersker Sognes Menighedsråd
vedrørende Nationalmuseets bemærkninger
i mail af 6. juni 2017
Sag: Peders Kirke - udvendig kalkning (2879)
- Pedersker Sogn

Taget til efterretning

[Sag:14/7220] - [Dok.nr.:89996/17] Til AakerPedersker Sognes Menighedsråd vedrørende
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Orientering
Nationalmuseets bemærkninger i mail af 6. juni
2017
Stiftsøvrigheden har modtaget kopi af
Nationalmuseets e-mail af 6. juni 2017
vedrørende udvendig kalkning af Sankt Peders
kirke, hvoraf det blandt andet fremgår, at der i
forbindelse med den udvendige kalkning af
kirken er foretaget enkelte reparationer/indgreb,
som vurderes til at gå ud over, hvad omfattes af
almindelig vedligehold, og derfor burde være
godkendt af stiftsøvrigheden, forinden arbejdet
blev bragt til udførelse.
Stiftsøvrigheden har dog samtidig også noteret
sig Nationalmuseets bemærkninger om, at
arbejdet er i sin sidste fase, og at arbejdet er
udført efter de retningslinjer, som
Nationalmuseet har beskrevet i et indledende
besigtigelsesnotat fra 2010. Museet skønner
derfor, at arbejdet er udført antikvarisk og
håndværksmæssigt forsvarligt under tilsyn af
arkitekt, hvorfor sagen ikke giver
stiftsøvrigheden anledning til yderligere
bemærkninger.
12

Svar til Nyker Sogns Menighedsråd
vedrørende frigivelse af arvemidler
Sag: Frigivelse midler fra arv - Nyker (jr. nr.
3125) (3138) - Nyker Sogn

Taget til efterretning

Svar til Nyker Sogns Menighedsråd vedrørende
frigivelse af arvemidler
Stiftsøvirgheden har godkendt, at der frigives i
alt 70.052,50 kr. af arven efter Arne P. Lund,
og at det er i overensstemmelse hermed.
Af legatbeløbet til anskaffelse af juletræer
resterer herefter 42.268,48 kr.
13

Ny kirke - Bornholms Provsti - etablering af
legeplads.
Sag: Ny kirke - etablering af legeplads. (3199)
- Nyker Sogn

Taget til efterretning

Ny kirke - Bornholms Provsti - etablering af
legeplads.
Nyker Menighedsråd har sendt spørgsmål til
Kbh. Stift ang. etablering af legeplads overfor
kirken.
Overfor kirken i Nyker sogn er der en åben
plads med græsplæne, borde og bænke.
Området er en del af præstegårdens areal (altså
et offentligt område.)
Her vil menighedsrådet gerne opsætte
forskellige legeredskaber uden at gøre det til en
"legeplads".
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Svar vedr. etablering af legeplads
Svar fra Københavns Stift, 23-08-17:
Med henvisning til den kgl. bygningsinspektørs
erklæring samt Forsikringsenhedens svar
udbeder stiftsøvrigheden sig orientering om,
hvorvidt menighedsrådet måtte beslutte at gå
videre med planer for etablering af legeplads.
Såfremt rådet måtte beslutte, at videreføre
sagen skal stiftet anmode om indsendelse af et
mere udførligt beskrivelses- og
tegningsmateriale, der nærmere beskriver
legepladsens placering, størrelse og indhegning
samt de hvilke legeredskaber, der påtænkes
placeret på arealet samt deres højde og farve.
Endvidere må der vedlægges overslag over de
samlede udgifter ved projektets gennemførelse
incl. uforudseelige udgifter, omkostninger og
moms. Og endelig må der vedlægges
finansieringsplan. Menighedsrådets ansøgning
bedes indsendt hertil via Bornholm Provsti.
14

Skt. Povls Kirke - kirkegårdsmur
Sag: Ansøgninger fra Sct. Povls Kirke (3155) Poulsker Sogn

Taget til efterretning

Skt. Povls Kirke - kirkegårdsmur
Forinden der kan tages endelig stilling til en
eventuel nedrivning og genopmuring af
kirkegårdsmuren som ansøgt, skal
Stiftsøvrigheden således anmode om, at der
tilvejebringes et materiale, der viser om
kirkegårdsmuren er truet af sammenstyrtning
og om en udskiftning af muren derfor er
påkrævet eller om der evt. kan iværksættes
andre mindre indgribende tiltag.
Stiftsøvrigheden skal med henvisning til § 12 i
bekendtgørelsen om folkekirkens
kirkebygninger og kirkegårde samtidig henstille
til, at der tilknyttes den nødvendige
arkitekt/ingeniørbistand til sagen.
Når det ovennævnte materiale til sin tid
foreligger bedes det indsendt til
stiftsøvrigheden under vedlæggelse af
beskrivelses- og tegningsmateriale samt
eventuelt revideret overslag over de samlede
udgifter ved projektets gennemførelse incl.
uforudseelige udgifter, omkostninger og moms,
tillige med en eventuelt revideret
finansieringsplan.
Stiftsøvrigheden gør for god ordens skyld
samtidig opmærksom på, at arbejderne ikke må
igangsættes, før der foreligger en endelig
godkendelse fra stiftsøvrigheden.
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Skt. Povls Kirke - kirkegårdsmur, til MR fra
provsti

15

Varme og el, Meghan Jakobsen
Sag: Fastsættelse af varmebidrag mv (3201) Østerlarsker Sogn

Taget til efterretning

Varme og el, Meghan Jakobsen
Aftale om fastsættelse af varmebidrag og el
Meghan Jakobsen, Østerlars Præstegård
Blanket er sendt til stiftet den 26-7-17
16

Ansøgning om tillægsbevilling Knudsker
kirke
Sag: Ansøgning
handicapfaciliteter/graverkontor - Sct. Knuds
Kirke (2947) - Knudsker Sogn

Taget til efterretning

Ansøgning om tillægsbevilling Knudsker kirke
Ved gennemgang af tilbuddene til etablering af
handicaptoilet har Knudsker Menighedsråd
fundet ændring og mangler, som betyder at den
samlede udgift for projektet er steget med
125.000.
Knudsker menighedsråd søger derfor om
tillægsbeviling på kr. 125.000
Svar vedr. ansøgning om tillægsbevilling
Knudsker Kirke
Menighedsrådet er blevet bedt om at behandle
projeketet igen, for om muligt at billiggøre det.
17

Siden sidst

Orientering

18

Eventuelt

Orientering

Kommende PU-møder:
torsdag den 7. september kl. 14.00
tirsdag den 24. oktober kl. 14.00
mødedato for november aftales senere
Orienteringsmøde om valg til provstiudvalg,
mandag den 21. august kl. 19.00 i Aakirkeby
Hallerne
Stiftsadministrationsmøde med
menighedsrådene, torsdag den 24. august i
Præstegårdsladen
Budgetsamråd, tirsdag den 5. september kl.
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19.00 i Præstegårdsladen
Kirkeministeriets Roadshow/infoaften om otte
forsøg, som giver nye muligheder for at lette
menighedsrådsarbejdet, onsdag den 13.
september kl. 19.00 i Præstegårdsladen
Reformationsfejringen:
Torsdag den 31. august kl. 19.30, Foredrag ved
Martin Swartz Lausten i Svaneke Kirke
Distriktsforeningen:
Tirsdag den 12. september kl. 19.00
Efterårsmøde

Referat,25-08-2017

Side: 8

