Referat for: Bornholms Provstiudvalg
PU møde 7. april 2017. Kl. kl. 13.00
Mødested: Søborgstræde 11, Rønne

Afbud fra Jens Borg Spliid og Anette Kaas
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

Ansøgning - Vikarudgifter Bodilsker
Sag: 5% midler - ansøgning fra Bodilsker
(3111) - Bodilsker Sogn

Provstiudvalget erklærede Robert Nielsen inhabil.
Robert Nielsen forlod mødelokalet under sagens
afgørelse.

Ekstra udgifter til vikar for organist
Bodilsker Menighedsråd har i perioden 20132015 afholdt ekstraordinære udgifter til vikar
for organist. Sagen har, med hjælp fra
Københavns Stift, været forhandlet med Dansk
Kirkemusikerforeningen. Forhandlingerne har
varet i ca. 2 år, og det er endt med et forlig.

Provstiudvalget bevilgede kr. 58.791,- fra 5%
midlerne til dækning af de ekstraordinære
lønomkostninger.
Udvalget begrunder beslutningen med at regnskab
2016 er afsluttet med et underskud.

Forliget lyder på:
Lønomkostninger kr. 45.236,88
Morarenter kr. 13.554,56
Udgift i alt kr. 58.791,44
Bodilsker menighedsråd søger derfor om kr.
58.791,44 af 5% midler til dækning af
ovenstående udgift
3

Ansøgning - Præstesekretær Ibsker
Sag: 5% midler - ansøgning fra Ibsker til
ansættelse af præstesekretær (3120) - Ibsker
Sogn
Tillægsbevilling
Provsten har i brev af 10. jan. 2017 pålagt
menighedsrådene i Ibsker, Svaneke og
Bodilsker pastorat at yde sekretærhjælp i 8
timer ugentlig til kirkebogsførende sognepræst.

Provstiudvalget bevilgede kr. 74.000,- fra 5%
midlerne til dækning af lønomkostninger til
sekretærhjælp i 2017.
Da stillingen er bevilget i en forsøgsperiode på 2 år,
vil der i 2018 blive bevilget et engangsbeløb på kr.
80.000 til dækning af lønomkostning.

Menighedsrådene har blandt 28 ansøgere ansat
Frank Kærgaard i stillingen i en forsøgsperiode
på 2 år, herefter skal stillingen evalueres.
Ansættelsen sker med tilbagevirkende kraft fra
1. februar 2017.
Lønudgiften i 2017 beløber sig til kr. 74.000
incl. pensionsbidrag og afholdes af Ibsker
Menighedsråd.
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Mødepunkt

Beslutning

Denne uforudsete udgift er der ikke budgetteret
med i budget 2017. Menighedsrådet anmoder
derfor om kr. 74.000 af 5% midler til dækning
af denne merudgiften.
Menighedsrådet anmoder desuden om, at den
årlige lønudgift på kr. 80.000 til
præstesekretæren indgår i fremtidige
driftsrammebevillinger.
4

Ansøgning - Vikar og Radonsikring Nexø
Sag: 5% midler - ansøgning Nexø til løn
under sygdom (3123) - Nexø Sogn

Provstiudvalget bevilgede kr. 42.986,- fra 5%
midlerne til dækning af de ekstraordinære
lønomkostninger til vikar for organist under
sygdom.

Ansøgning til vikarudgifter og radonsikring
Nexø
Nexø Menighedsråd har i perioden oktober december 2016 afholdt ekstraordinære udgifter
til vikar for organist pga. sygdom.
Nexø Menighedsråd søger derfor om kr. 42.986
af 5% midler til at dække virkarudgifterne.

Udvalget begrunder beslutningen med at regnskab
2016 er afsluttet med et underskud.

Desuden har menighedsrådet i 2016 afholdt
udgift på kr. 29.900 til radonsikring af
præstegården.
Sammenlagt har disse uventede udgifter været
medvirkende til at 2016 regnskabet for Nexø
Sogn viser et underskud på ca. 100.000
Derfor søger Nexø menighedsråd om støtte til
de uventede udgifter.
5

Ansøgning om disponering af frie midler fra
2016
Sag: Overførsel af overskud og anlægsmidler
(3131) - Allinge-Sandvig Sogn

Provstiudvalget afslår ansøgningen om overførsel
af overskydende anlægsmidler på kr. 73.350.
Menighedsrådet henvises til at søge om midler til
de anførte udgifter i budget 2018.

Ansøgning om disponering af frie midler fra
2016
Allinge Menighedsråd ansøger om at anvende:
* Overskud på drift i 2016 på kr. 27.636 i
forbindelse med ansættelse af sognemedhjælper
samt indretning af arbejdsplads
* Overskud på anlæg fra 2016 på kr. 73.350 til
* betonsiloer til jord, sand og skærver med
bund og overdækning
* færdiggørelse af obelisk cirkel med
indvendig og udvendig stensætning
6

Frigivelse midler fra arv - Nyker
Sag: PU-møde (3125)

Referat,07-04-2017

Provstiudvalget anbefaler frigivelse af kr.
70.052,50 fra arv til Nyker Menighedsråd.
Ansøgning og anbefaling videresendes til Kbh.
Stift til videre behandling.
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Mødepunkt

Beslutning

Frigivelse midler fra arv - Nyker
Nyker Menighedsråd ansøger om frigivelse af
midler fra arv
Udgifter til juletræ (legat) kr. 3.562,50
Merudgift, renovering af kalkmalerier kr.
66.590,I alt kr. 70.052,50

7

Udflytningssyn
Sag: Udflytningssyn Østerlars Præstegård
(3126) - Østerlarsker Sogn

Synsrapporten er godkendt med bemærkning om, at
den manglende skorsten bør genetableres.
Provstiudvalget forventer, at det kan ske indenfor
en ramme på ca. kr. 100.000.

Udflytningssyn

8

Foreløbige driftsrammer for 2018
Sag: Budgetlægning 2018 (3117)
Beregning af foreløbige driftsrammer for 2018
samt udkast til brev til menighedsrådene er
vedhæftet til godkendelse.

Provstiudvalget godkendte beregningen af de
foreløbige driftsrammer for 2018 på i alt kr.
26.953.000
Udvalget godkendte også informationsbrevet til
menighedsråd med få tilføjelser i forhold til udkast.
Informationsbrevet bliver sendt til
menighedsrådene senest den 15. april 2017

Foreløbig driftsramme
GSK-aftaler
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Orientering
9

Lister til budget
Sag: Budgetlægning 2018 (3117)

Taget til efterretning

Budgetteringsrapporter fra Stifternes
kapitalforvaltning

10

Fastsættelse - det bindende stiftsbidrag for
2018
Sag: Budgetlægning 2018 (3117)

Taget til efterretning

Fastsættelse - det bindende stiftsbidrag for 2018
Ny - Fastsættelse - det bindende stiftsbidrag for
2018

11

Turistindtægter
Sag: Turistindtægt Østerlars (3033) Østerlarsker Sogn

Taget til efterretning

Turistindtægter
Ny aftale vedr. turistindtægter, gældende fra
2018, sendt til Østerlars Menighedsråd
12

Anmodning om frigivelse
Sag: Frigivelse af hjemfaldne
grastedskapitaler p. 31.12.16 (3114) - Svaneke
Sogn

Taget til efterretning

Anmodning om frigivelse
Der anmodes om frigivelse af hjemfaldne
gravstedskapitaler pr. 31.12.16 for i alt kr.
28.463
Godkendelse heraf sendt til Svaneke
Menighedsråd den 8.06.17
Frigivelse af hjemfaldne grastedskapitaler godkendt

13

Siden sidst

Provstiudvalget efterlyste energimærkningen af
kirkens bygninger.

14

Eventuelt

Mødet den 4, maj starter kl. 11.30

Kommende PU-møder:
torsdag den 4. maj kl. 14.00
onsdag den 21. juni kl. 14.00
torsdag den 31. august kl. 11.00
torsdag den 7. september kl. 14.00
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Orientering
torsdag den 7. september kl. 14.00
tirsdag den 24. oktober kl. 14.00
Budgetsamråd, tirsdag den 5. september kl
19.00
Distriktsforeningen:
Forårsmøde, torsdag den 20. april kl. 19.00 i
Nexø Kirke, andagt ved Jens Borg Spliid
Hotel Balka Strand kl. 20.00, foredrag ved Jørn
Henrik Olsen
Reformationsfejringen:
torsdag den 27. april kl. 19.30 Aa Kirke
foredrag ved Erik A. Nielsen
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