Referat for: Bornholms Provstiudvalg
PU møde 22. februar 2018. Kl. 14.00
Mødested: Søborgstræde 11

Alle mødt
Jack Frederiksen forlod mødet kl. 15.00 og deltog i beslutningen af punkterne 1 og 8.
Jens Borg Spliid forlod mødet kl. 15.40 og deltog i beslutningen af punkterne 1, 2, 3 og 8
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

2

Ansøgning om opnormering af stilling
Sag: Sognemedhjælper Ny Kirke (3271) Nyker Sogn

Provstiudvalget meddeler afslag på bevilling til
opnormering af sognemedhjælperstillingen i 2018.
Menighedsrådet kan fremsende budgetønske for
2019, hvor provstiudvalget vil vurdere ønsket
sammen med de øvrige indsendte budgetønsker.

Ansøgning om opnormering af stilling
Nyker Menighedsråd søger om opnormering af
sognemedhjælperstillingen fra nu 6 timer til 10
timer pr. uge.
Hovedopgaverne for sognemedhjælperen er
minikonfirmander, spaghettigudstjenester og
husbesøg samt koordinering af husbesøg i
sognet og koordinering af børnekirke, hvor
mange frivillige er involveret.
Helt fra starten har det vist sig, at antallet af
timer ikke er tilstrækkeligt til den mængde af
opgaver, der kan og ønskes udført.
Et nyt tiltag er Babysalmesang, hvor der
begynder et hold d. 29. januar 2018.
Hvis det bliver muligt, ønsker menighedsrådet
også arbejde med en legestue, og arbejde mere
med tilbud til børnefamilier både før og efter
gudstjenesterne.
Merudgift pr. år
Opnormeringen vil betyde en årlig merudgift på
ca. kr. 50.000
Menighedsrådet finder det ikke muligt at dække
merudgifter i den nuværende driftsbevilling.
Det er muligt, at de kan finde dækning for
forhøjelse fra og med 1. juli 2018, men i de
efterfølgende år, vil det ikke være muligt uden
en forøget driftsramme.
3

Ansøgning om ændring af honorar for
kontaktperson
Sag: Honorar for kontaktperson (3275) Referat,22-02-2018

Provstiudvalget erklærer Johannes Gregers Jensen
og Anette Kaas inhabil.
Provstiudvalget godkender at Rønne
Side: 1

Mødepunkt
Rønne Sogn

Beslutning
Menighedsråds kontaktperson tillægges et årligt
honorar svarende til 2 x niveauet for årlig
godtgørelse jf. idrætscirkulæret.

Ansøgning om ændring af honorar for
kontaktperson
Rønne Menighedsråd ansøger om godkendelse
af, at Rønne Menighedsråds kontaktperson
tillægges et årligt honorar svarende til 2 x
niveauet for årlig godtgørelse i henhold til
idrætscirkulæret.
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Velfærdsbygning Nexø Kirkegård
Sag: Velfærdsbygning Nexø (2922) - Nexø
Sogn

Provstiudvalget godkender projektet, og sender
materialet til videre behandling i Stiftet

Velfærdsbygning Nexø Kirkegård
Nexø Menighedsråd har fremsendt
ansøgningsskema og projektbeskrivelse i
forbindelse med opførsel af ny
velfærdsbygning.
Baggrunden for opførsel af den nye bygning er,
at den eksisterende bygning ikke overholder
krav fra arbejdstilsynet.
Provstiudvalget har ved budgetlægning for
2018 tildelt menighedsrådet anlægsmidler til
formålet.
Vedhæftede bilag:
*Ansøgningsskema
*Projektbeskrivelse
*Anlægsbevilling i budget 2018
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Vedrørende overvejelser omkring
udskiftning af kirkegårdsmuren m.m.
Sag: Ansøgninger fra Sct. Povls Kirke (3155) Poulsker Sogn

Provstiudvalget anbefaler at udskiftning af apsistag
og reparation af kirkegårdsmuren udsættes.
Provstiudvalget ønsker underretning om
menighedsrådets videre beslutninger i de
omhandlende projekter.

Vedrørende overvejelser omkring at udskyde
udskiftning af kirkens apsistag samt udskiftning
af kirkegårdsmuren
Der er fra Stiftsøvrigheden sendt svar til
Poulsker Sogns Menighedsråd vedrørende
overvejelser omkring udskiftning af
kirkegårdsmuren m.m.
For så vidt angår menighedsrådets ønske om at
udskyde udskiftningen af kirkens apsistag samt
udskiftningen af en del af kirkegårdsmuren
fremgår det af Nationalmuseets erklæring, at
hverken situationen omkring apsistaget eller
kirkegårdsmuren synes kritisk, såfremt
menighedsrådet tager de nødvendige
forholdsregler i forhold til at kontrollere
vandindtrængen gennem taget samt udbedring
Referat,22-02-2018

Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

af revner eller beskadigede fuger i muren.
Vedrørende menighedsrådets overvejelser
omkring salg af kirkeskolen i Snogebæk gør
stiftsøvrigheden opmærksom på, at et salg af
kirkeskolen alene skal godkendes af
provstiudvalget.
Vedrørende opførelse af en ny bygning på tæt
på eller i kirkegårdsmuren henledes
menighedsrådets opmærksomhed på den kgl.
bygningsinspektørs bemærkninger om, at et
sådan forslag tidligere er frafaldet for ikke at
svække kirkens enestående fritliggende
karakter.
En evt. opførelse af en ny bygning til brug for
kirken skal godkendes af stiftsøvrigheden,
såfremt den ønskes opført i kirkegårdsdiget
eller på kirkegårdens område. Endvidere skal
stiftsøvrigheden i lighed med den kgl.
bygningsinspektør anbefale, at der tilknyttes
den nødvendige arkitektbistand til dette projekt,
evt. gennem afholdelse af en
arkitektkonkurrence.
Stiftsøvrigheden udbeder sig underretning om
menighedsrådets videre beslutninger i forhold
til de tre omhandlede projekter.
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Forslag til placering af evt. menighedslokaler
ved Povls Kirke
Sag: Ansøgning Børnekirke og/eller
menighedshus (2996) - Poulsker Sogn
Tirsdag den 23. januar mødtes Poulsker
Menighedsråd og provstiudvalget ved Skt.
Povls Kirke for at drøfte menighedsrådets
ønske om menighedslokaler ved kirken.
Menighedsrådet fremviste lokaliteterne og
uddybede behovet og deres begrundelse for
ønsket om menighedshus ved kirken.

Provstiudvalget anbefaler et projekt med et
menighedshus på max 100 m2, som finansieres ved
salg af Kirkeskolen i Snogebæk, samt
omdisponering af budgetterede midler på kr.
500.000 til nyt tag på apsis, dvs. en samlet
anlægsramme på ca. kr. 1,5 mio. incl. moms
Salget af Kirkeskolen bør ikke ske før der
foreligger de fornødne godkendelser på nyt
menighedshus.

Menighedsrådets forslag til forskellig placering
af menighedslokaler

7

Ruts Kirke, maling af kirken indvendig
Sag: Ruts Kirke - indvendig renovering
(3261) - Rutsker Sogn

Provstiudvalget godkender ansøgningerne på de to
etaper af indvendig maling samt farveændring i
Ruts Kirke.

Fortsat behandling af tidligere fremsendt
ansøgning om indvendig maling af Ruts Kirke
Bilag og yderligere orientering udleveres på
mødet
Svar på ansøgning vedr. maling af kirken
indvendig
Referat,22-02-2018

Side: 3

Mødepunkt

8

Ansøgning og tegning vedr. Bodilsker
Præstegård
Sag: Ansøgning om renovering af Bodilsker
Præstegård (3288) - Bodilsker Sogn

Beslutning

Forinden provstiudvalget træffer afgørelse i sagen,
indkalder udvalget pastoratets tre menighedsråd til
et møde for at drøfte mulige alternative løsninger.

Ansøgning og tegning vedr. Bodilsker
Præstegård
Bodilsker Menighedsråd ansøger om midler til
gennemgående renovering af Bodilsker
Præstegård.
Bodilsker menighedsråd ønsker at opdele
præstegården i 2 afdelinger, med en
menighedsafdeling på ca. 100 kvm. og en
Præstebolig med 100 kvm + havestue 19 kvm
samt loftetage på 120 kvm
Begrundelsen for ansøgningen er
menighedsrådets ønske om et samlingssted for
menigheden og en bolig til kommende præst.
Se i øvrigt tegninger og overslagspriser i
vedhæftede bilag
Overslagspris Bodilsker Præstebolig
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Bestyrelsesmedlemmer til Folkekirkens
Skoletjeneste Bornholm (FSB)

Ulla Pedersen er valgt som stedfortræder for Svend
Aage Kristoffersen i FSB bestyrelsen

FSB bestyrelse består af:
*Per Munch Jensen, Knudsker, valgt af
deltagende menighedsråd
*Lone Thrane, Rønne, valgt af deltagende
menighedsråd
*NN, udpeget af skoleforvaltningen i BRK
*Jesper Jørgensen, Rønne Privatskole, udpeget
af privat- og friskolerne i BRK
*Maiken Adelsten, udpeget af UCC
*Svend Aage Kristoffersen, valgt at
provstiudvalget
*Johannes Gregers Jensen, provst
Jens Christian Hansen, Rønne er valgt som
stedfortræder af deltagende menighedsråd
Provstiudvalget skal vælge en stedfortræder det
valgte medlem
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Regnskab PUK-Bornholm 2017
Sag: PU 2017 Årsregnskab (3243)

Godkendelsen af afleveret regnskab behandles på
provstiudvalgsmødet den 15. marts 2018.

Regnskab PUK-Bornholm 2017
Udkast til regnskab 2017 samt PU´s forklaring
til regnskabet
Referat,22-02-2018

Side: 4

Mødepunkt
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Indkaldelse af ansøgninger til det bindende
stiftsbidrag 2019
Sag: Bindende stiftsbidrag 2019 (3263)

Beslutning

Punktet udsættes til provstiudvalgsmødet den 12.
april 2018.

Indkaldelse af ansøgninger til det bindende
stiftsbidrag 2019
Stiftsrådet giver nu mulighed for at søge midler
til aktiviteter i budgetåret 2019.
Bidraget kan søges til følgende aktiviteter:
1) Kommunikation mellem stiftet,
menighedsråd og præster
2) Formidling af kristendom
3) Udviklingsprojekter inden for undervisning,
diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende,
herunder analyser til forberedelse af sådanne
projekter.
Ansøgningsfristen er den 20. april 2018
Provsten udsender brev til menighedsråd med
opfordring til at indsende forslag til aktiviteter,
hvortil der kan søges stiftsmidler.
Til orientering er der er i 2018 bevilget et
samlet tilskud fra stiftsmidler på kr. 115.000 til
følgende:
Folkemødet, Korweekend, Salmesangsprojekt,
Din tro min tro, Skoletjenesten

Referat,22-02-2018

Side: 5

Orientering
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Orientering: Arealoverførsel mellem
Vestermarie og Nyker Sogne
Sag: Arealoverførsel (3273)

Taget til efterretning

Arealoverførsel mellem Vestermarie og Nyker
Sogne
Bornholms kommune har overført
*1.095 m² fra Vestermarie Sogn til Nyker Sogn
*1.090 m² fra Nyker Sogn til Vestermarie Sogn
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Orientering om fastsættelse af ind- og
udlånsrenten 2019
Sag: Budgetlægning 2019 (3282)

Taget til efterretning

Orientering om fastsættelse af ind- og
udlånsrenten 2019
Stiftsrådet på sit møde den 31. januar 2018 har
fastsat ind- og udlånsrenten af stiftsmidlerne for
2019 som følger:
Indlånsrenten: 0,5 % p.a.
Udlånsrenten: 2 % p.a.
14

Orientering: Folkekirkens tilgodehavender
inddrives fremover gennem SKAT
Sag: Meddelse fra DAP: Inddrivelse af gæld i
folkekirken (3283)

Taget til efterretning

Folkekirkens tilgodehavender inddrives
fremover gennem SKAT
Alle offentlige instanser benytter SKAT som
inddrivelsesmyndighed. Derfor har Folkekirken
ikke længere mulighed for at benytte privat
inkasso til inddrivelse af Folkekirkens
fordringer.
Det betyder, at gæld som ikke betales rettidigt
til Folkekirken skal overdrages til SKAT, som
følge af bekendtgørelse nr. 29 af 12 januar 2015
(findes på retsinformation.dk).
Bekendtgørelsen tilkendegiver, at alle
offentlige instanser har ret og pligt til at
benytte SKAT som inddrivelsesmyndighed. Da
Folkekirken er omfattet af
bekendtgørelsen, har man ikke længere
mulighed for at benytte privat inkasso
til inddrivelse af Folkekirkens fordringer.
I bekendtgørelsen bliver det forklaret, at
ubetalte fakturaer er inddrivelsesberettigede
efter udsendelse af gentagne rykkere til
skyldneren.
Det er gratis at benytte SKAT til inddrivelse.
Referat,22-02-2018

Side: 6

Orientering
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Orientering: Tro og Love erklæring om
foretaget kasseeftersyn
Sag: Regnskaber 2017 (3265)

Taget til efterretning

Tro og Love erklæring om foretaget
kasseeftersyn
I henhold til aftale om revision skal revisor
overfor provstiudvalg bekræfte der er foretaget
kasseeftersyn.
Statsautoriseret Revisor, Steen Klit Andersen,
BDO, bekræfter at kasseeftersyn for 2017 er
foretaget for samtlige kasser i provstiet.
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Orientering: Stiftets gennemgang af
kvartalsrapport for 2. og 3. kvt 2017
Sag: PUK kvartalsrapporter 2017 (3149)

Taget til efterretning

Stiftets gennemgang af kvartalsrapport for 2. og
3. kvt 2017
Stiftet har gennemgået kvartalsrapporterne for
PUK-kassen for 2. og 3. kvartal 2017 uden
bemærkninger
17

Orientering: Tillæg til revisionsaftale i
Københavns Stift
Sag: BDO revisionsaftale i Københavns Stift
(3272)

Taget til efterretning

Tillæg til revisionsaftale i Københavns Stift
Stiftet gør vedhæftede tillægsaftale særlig
opmærksom på s. 3, hvor der oplistes
menighedsrådet og provstiudvalgs ansvar i
relation til revisionen
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Orientering: Anmodning om udbetaling af
stiftslån
Sag: Køb af Vietsvej 19, Østerlars (3268) Østerlarsker Sogn
videresendt til stiftsadministrationen den 6.
februar 2018

Taget til efterretning

Anmodning om udbetaling af stiftslån
Til Østerlars Sogns Menighedsråd vedrørende
lån af stiftsmidlerne
Se vedhæftede bevillingsbrev fra Københavns
Stift af 7. februar 2018
Referat,22-02-2018

Side: 7

Orientering
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Orientering: Vedr. ombygning af tidligere
ligvognshus til Velfærdsbygning ved Aa
Kirke
Sag: Personalerum ved Aa Kirke (2961) Aaker Sogn

Taget til efterretning

Vedr. ombygning af tidligere ligvognshus til
Velfærdsbygning ved Aa Kirke
Som opfølgning på stiftsadministrationens svar
af 27. okt. 2017 til den tidligere fremsendt
ansøgning om velfærdsbygning ved Aa Kirke,
har menighedsrådet via provstiet indsendt
endelig projektbeskrivelse.
*følgebrev fra byggerådgiver
*plan- og facade tegninger
*teknisk beskrivelse
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Orientering: Ny AUB-ordning - Information
om Praktikplads-AUB
Sag: Ny AUB-ordning - Information om
Praktikplads-AUB
[Ref.nr.=3ee121c52f9c4cae9586aafa4aabb948
] (3274)

Taget til efterretning

Orientering: Ny AUB-ordning - Information
om Praktikplads-AUB
Ny AUB-ordning træder i kraft gældende fra 1.
april 2018 og beregninger på krav til antal
elevpladser kan beregnes herefter. Udfra
beregning gives elevpoint, og for hvert
elevpoint, en virksomhed mangler, når året er
omme, skal virksomheden betale et bidrag til
Praktikplads-AUB. I 2018 er bidraget 27.000
kr. pr. manglende elevpoint.
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Orienteringsbrev fra varmekonsulenten
Sag: Nyt fra varmekonsulenten (3289)

Taget til efterretning

Orienteringsbrev fra varmekonsulenten
Varmekonsulenten har sendt orienteringsbrev
om at hans ansættelsen er forlænget til og med
ultimo 2018.
Konsulent Poul Klenz Larsen oplyser desuden,
at han som nu også kan tilbyde ydelser, som
undersøgelse for skimmelsvamp i bygninger
samt måling af radonkoncentrationen i
bygninger.
Brevet er sendt til orientering til
menighedsrådene.
Referat,22-02-2018

Side: 8

Orientering
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Orientering: Åbent hus med deltagelse af
Stiftspersonale

Taget til efterretning

Der sendes invitation ud til alle menighedsråd
om åbent hus på provstikontoret.
Denne gang vil stiftet være repræsenteret ved
Jeanette Bjørnlund Nielsen
Det foregår onsdag den 14. marts 2018 mellem
kl. 13.00 og 16.00 på kontoret i Søborgstræde
11, Rønne
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Eventuelt
Planlagte provstiudvalgsmøder:
den 15. mar kl. 14.00
den 12. apr kl. 14.00
den 17. maj kl. 14.00
den 21. juni kl. 14.00
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
Distriksforeningen:
Generalforsamling den 8. mar kl. 18.00
Kursus i "Budgetlægning og økonomistyring"
den 5. april kl. 18.30
Forårsmøde den 18. april kl. 19.00
Efterårsmøde den 4. oktober kl. 19.00

Referat,22-02-2018

Side: 9

