Referat for: Bornholms Provstiudvalg
PU møde 23. januar 2018. Kl. ca 15.30
Mødested: Dyndebyvejen 2, Poulsker

Henning Kiilerich og Jens Borg Spliid forlod mødet kl. 16.35. De deltog ved behandling af punkterne 1, 5
og 6.
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt med tilføjelse af nyt punkt
6.
Ansøgning fra Rønne Menighedsråd om renovering
af tag og facade i Præstegården i Søborgstræde 11,
Rønne

2

Anmodning om 5% midler vedr. manglende
turistindtægter 2017, Østerlars
Sag: Turistindtægt Østerlars (3033) Østerlarsker Sogn

Der er bevilget kr. 30.615 af 5% midler til dækning
af manglende turistindtægt jf. aftale af 25. maj
2011. Beløbet er overført til Østerlars
Menighedsråds konto den 9. januar 2018

Manglende turistindtægter 2017, Østerlars
Østerlars Menighedsråd anmoder om kr. 30.615
til dækning af manglende turistindtægt i 2017
jf. tilsagn af 25. maj 2011.

Den gældende aftale af 23. marts 2017
genforhandles, når regnskabsåret 2018 er afsluttet
og før budgetlægning af 2020

SV: Svar på ansøgning om manglende
turistindtægter
Der er den 9. januar 2018 udbetalt kr. 30.615 jf.
provstiudvalgets beslutning pr. mail.
Afklaring af aftale om manglende
turistindtægter
Drøftelse af indgået aftale af 23. marts 2017
3

Ruts Kirke - Ansøgning vedr. maling af
kirken indvendig
Sag: Ruts Kirke - indvendig renovering
(3261) - Rutsker Sogn

Provstiudvalget ønsker at bese Ruts Kirke inden
ansøgningen behandles.
Provsten kontakter menighedsrådet for at aftale et
mødetidspunkt.

Ruts Kirke - Ansøgning vedr. maling af kirken
indvendig
Rutsker Menighedsråd søger om at igangsætte
2. etape af invendig maling af kirken.
Se vedhæftede beskrivelse og farveforslag
udarbejdet af arkitektfirmaet Fog & Følner
Arkitektfirma A/S
Bemærk: Menighedsrådet tager først stilling til
hynder til bænke samt maling af orgel, når det
øvrige malerarbejde er afsluttet.
Økonomi:
Anlægsmidler modtaget i 2017: kr. 690.000
Godkendt i budget 2017 – uforbrugte midler fra
kalkning i 2015: kr. 21.990
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Mødepunkt

Beslutning

Ansøgt i budget 2018 - uforbrugte midler fra
kalkning i 2016: kr. 16.240
Ialt kr. 728.230
Afholdt arkitekthonorar til rådgivning indtil
dags dato: kr. 41.300
Ialt til rådighed: kr. 686.930
Rutsker Kirke - overslag på malerarbejde
Ny pris fra malerfirmaet borg er kr. 600.000
incl. moms.
4

Skimmelsvamp i orgel i Knudsker kirke
Sag: 5% midler - ansøgning Knudsker (3266)
- Knudsker Sogn

Provstiudvalget bevilger op til kr. 50.000 af 5%
midlerne til dækning af udgifter i forbindelse
rensning af orgel pga. skimmelsvamp.

5% midler Knudsker kirke, vedr.
Skimmelsvamp i orgel
Knudsker Menighedsråd søger om 5% midler
til dækning af udgifter til rensning af orgel pga
skimmelsvamp.
Menighedsrådet har taget imod tilbuddet fra
Frobenius, som i alt lyder på 45.220 kr. incl.
isætning af 2 varmelegemer, for at modvirke
fremtidig skimmelsvamp. Hertil kommer der en
mindre udgift til noget el-installation.
Menighedsrådet har ikke skønnet det
formålstjenligt, at afvente provstiets endelige
tilsagn af hensyn til personalet, da Frobenius
har mulighed for at udbedre forholdet allerede i
uge 4.
Knudsker menighedsråd skønner, at den
samlede udgift vil blive knap 50.000 kr. i alt og
de søger hermed tilsagn om dækning af
udgiften. Der er muligt at der også vil være
udgift til stemningen af orglet, og
menighedsrådet vil vende tilbage med
oplysning om dette.
Når arbejdet er udført sender menighedsrådet
en oversigt over de endelige udgifter.
5

Valg af provstiudvalgsmedlem til bestyrelsen
for Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm
(FSB)
Sag: Samarbejdsaftaler i Bornholms Provsti
(3209)
Jf. tillæg til vedtægt for samarbejde om
Folkekirkens Skoletjeneste i Bornholms Provsti
skal der i januar 2018 vælges et
provstiudvalgsmedlem for en treårig periode,
gældende fra 1. januar 2018 indtil
november/december 2020,
Herudover skal der vælges 1 stedfortræder.

Provstiudvalget valgte Svend Aage Kristoffersen
som repræsentant til bestyrelsen for Folkekirkens
Skoletjeneste Bornholm

Tillæg til samarbejdsaftale
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6

Ansøgning om udskiftning af tag og
renovering af facade
Sag: Rønne, Søborgsstræde 11, Tag og facade
(3236) - Rønne Sogn

Beslutning

Provstiudvalget anbefaler projektet som beskrevet i
det fremsendte projektmateriale.
Provstiet sender materialet med anbefaling til
Stiftsøvrigheden til videre behandling.

Ansøgning om udskiftning af tag og renovering
af facade
Rønne Menighedsråd ansøger om lov til
renovering af tag og facade Præstegården i
Søborgstræde.
I det fremsendte materiale er:
*udfyldt ansøgningsskema vedr. byggesager
*udtalelse fra præsten
*Tilladelse fra Slots- og kulturstyrelsen
*projektbesrkivelse fra byggerådgiver
*bevillingsbrev anlægsmidler
Provstiudvalget har i budget 2015 bevilget kr.
850.000 til Rønne Menighedsråd til nævnte
anlægsarbejde.
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7

Orientering: Ansøgning om stiftsmidler for
2017
Sag: Bindende stiftsbidrag 2017 / ansøgte
midler (2844)

Taget til efterretning

Orientering: Ansøgning om stiftsmidler for
2017
Der er den 6. december 2017 søgt om
udbetaling af kr. 102.140 til dækning af
udgifter i forbindelse med Reformationsfejring,
Salmesangsprojekt samt Materiale til
Skoletjeneste.
Den 11. januar 2018 er der overført kr.102.140
til provstiet konto.
8

Orientering: Anmodning om udbetaling af
5% midler Østerlars Præstegård
Sag: 5% midler - ansøgning Østerlars (3203) Østerlarsker Sogn

Taget til efterretning

Udbetaling 5% midler
Der er den 21. december overført kr. 92.056,96
af 5% midlerne til dækning af genetablering af
skorsten på Østerlars Præstegård, jf. bevilling af
25. august 2017
Anmodning om udbetaling af 5% midler
Østerlars Menighedsråd har den 25. august
2018 fået bevilget op til kr. 112.000 af 5%
midlerne til genetablering af skorsten på
Østerlars Præstegård.
Arbejdet er nu afsluttet, og menighedsrådet
anmoder om udbetaling af kr. 92.056,96 til
dækning af udgifter hertil.
9

Orientering: Anmodning om udbetaling af
5% midler Hasle Præstegård
Sag: 5% ansøgning Hasle Præstegård (3183) Hasle Sogn

Taget til efterretning

SV: 5% midler til Hasle præstegård
Der er den 20. december 2017 overført kr.
79.500 til Hasle Menighedsråd, som den 12.
juni 2017 er bevilget af 5% midlerne.
Anmodning om udbetaling af 5% midler vedr
Hasle præstegård
Hasle Menighedsråd har den 21. juni 2017 fået
bevilget op til kr. 79.500 af 5% midlerne til
udskiftning af gavlvinduer i Præstegården.
Arbejdet er nu afsluttet, og menighedsrådet
anmoder om udbetaling af kr. 79.500 til
dækning af udgifterne hertil.
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10

Orienteringer: Lån - 5% midler vedr.
renovering af præstebolig
Sag: Nylars Præstebolig i standsættelse 20172018 (3244) - Nylarsker Sogn
Lån - 5% midler vedr. renovering af
præstebolig
Jf. aftale med formand Poul Kofod er der den
21. december 2017 overført de kr. 1.007.000,
som likviditetslån i forbindelse med
renoveringen af præsteboligen.
Beløbet svarer til bevillingen af 5% midlerne,
som Nylars Menighedsråd den 8. december har
fået tilsagn om.
PU er orienteret om ovenstående pr. mail den
21. december 2017
Ansøgning om likviditetslån i forbindelse med
renovering af Nylars Præstebolig
Nylars Menighedsråd søger om likviditetslån
for at kunne betale regninger i forbindelse med
renovering af Nylars Præstebolig

11

Orientering: Ansøgning om frigivelse af
beløb til udbetaling af julehjælp
Sag: Bankkonto - julehjælp (3259) - Rutsker
Sogn
Rutsker Menighedsråd søger om frigivelse af
kr.1.072,10 på spærret julehjælpskonto.
Brev til frigivelse af midler er sendt til Rutsker
Menighedsråd den 5. januar 2018

Taget til efterretning

Frigivelse af midler - Udbetaling af julehjælp
Ansøgning om frigivelse af beløb til udbetaling
af julehjælp

12

Orientering: Rapportering vedrørende
kasseeftersyn 2017 - Bornholms provsti
Sag: Regnskaber 2017 (3265)

Taget til efterretning

Rapportering vedrørende kasseeftersyn 2017 Bornholms provsti
BDO bekræfter, at alle kasseeftersyn i
Bornholms Provsti er gennemført.
Revisor har kun udarbejdet
revisionsprotokollater til de sogne, hvor de har
haft bemærkninger.
De har følgende bemærkninger:
Hasle Sogn: I forbindelse med vores revision,
har det ikke været muligt at fremskaffe en
regnskabsinstruks. Vi skal anbefale at denne
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fremskaffes og opdateres.
13

Orientering: Svar på skrivelse om
overskydende anlægsmidler
Sag: Anlægsbevillinger (3239) - Aaker Sogn
Der er den 12. januar 2018 indgået kr. 832.000
på provstiets konto fra Aaker-Pedersker
Menighedsråd

Taget til efterretning

Orientering: Svar på skrivelse om
overskydende anlægsmidler

14

Siden sidst

15

Eventuelt
Planlagte provstiudvalgsmøder:
den 22. febr kl. 14.00
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:
Inspirationsaften den 16. jan kl. 19.00
Generalforsamling den 8. mar kl. 18.00
Forårsmøde den 18. april kl. 19.00
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