Referat for: Bornholms Provstiudvalg
PU møde 8. december 2017. Kl. 12.30
Mødested: Søborgstræde 11, Rønne

Afbud fra Henning Kiilerich og Jens Borg Spliid
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt med tilføjelse af nyt punkt
18:
Ansøgning fra Rønne Menighedsråd om overførsel
af anlægsmidler til andet formål

2

Møde med provstirevisor
Sag: Provstirevisorerne (3184)

Revisor oplyser, efter kasseeftersyn af alle
kirkekasser i provstiet, at det ser meget fint ud for
alle kirkekasserne i Bornholms Provsti.
Herefter var der en generel drøftelse og
vejledninger fra revisor om regnskaber for
indeværende år.

Møde med provstirevisor

3

Afgivelse af erklæring efter nyvalg
Sag: Valg til Provstiudvalg 2017-2021 (3174)

Punktet er ikke aktuelt, da alle læge medlemmer
har afgivet erklæring tidligere, som medlem af
menighedsråd.

Afgivelse af erklæring efter nyvalg
Jf. LBK nr 331 af 29/03/2014
"Bekendtgørelse af lov om folkekirkens
økonomi" §17b, stk. 2
skal de menighedsrepræsentanter, som ikke
tidligere har afgivet en erklæring, som
foreskrevet i § 7 i lov om menighedsråd, ved
det første provstiudvalgsmøde efter nyvalg
afgive en sådan erklæring.
4

Skovning af træer ved kirken i Gudhjem
Sag: Skovning af træer ved kirken i Gudhjem
(3240) - Gudhjem Sogn

Provstiudvalget godkender at Gudhjem
menighedsråd fælder de seks træer som ansøgt

Skovning af træer ved kirken i Gudhjem
Gudhjem menighedsråd søger om
Provstiudvalgets godkendelse af skovning af i
alt seks træer i græsplænen foran kirken.
Der er i ansøgningen medsendt billeder af de
nævnte træer.
Der ønskes skovet tre træer mod nord, og to af
tre træer mod syd samt ét af træerne mod øst.
Begrundelsen for ønsket om skovning er, at to
af træerne har sygdom, desuden har træene en
placering, som er dårlig for både belysning på
kirken, samt for naboers udsigt.
Billeder træer ved Gudhjem Kirke
Referat,08-12-2017

Side: 1

Mødepunkt

5

Ansøgning fra Rønne menighedsråd
Sag: Overførsel af anlægsmidler (3248) Rønne Sogn

Beslutning

Provstiudvalget godkender at de kr. 50.000 bevilget
til renovering og maling kan overføres til
afhjælpning af akustik i Sognegården Rønne Syd
som ansøgt

Ansøgning fra Rønne menighedsråd
Rønne Sogns Menighedsråd er i 2017 bevilget
kr. 50.000 i anlægsmidler til renovering og
maling af Sognegård Rønne Syd
Menighedsrådet ønsker i stedet at benytte
anlægsmidlerne til renovering i salen til
afhjælpning af meget dårlig aktustik.
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Anlægsbevillinger vedr. Skt. Peders Kirke
Sag: Anlægsbevillinger (3239) - Aaker Sogn
Bevillinger
Istandsættelsen af Skt. Peders Kirke er afsluttet,
og en stor del af de bevilgede beløb er ikke
brugt.
Der er 117.000 tilbage vedr. indvendig
kalkning, som ikke bliver benyttet
Desuden er der kr. 653.000 tilbage til udvendig
afrensning og kalkning, hvoraf der kun
forventes at blive benyttet ca. kr. 100.000, dvs.
at der er ca. 550.000 tilbage, som ikke bliver
benyttet.

Provstiudvalget har besluttet at følgende
anlægsmidler skal tilbageføres til provstiet:
*kr. 117.000 tildelt til indvendig kalkning
*kr. 550.000 tildelt til udv. afrensning og kalkning
Menighedsrådet har herudover den 6. september
2017 meddelt at:
*kr. 165.000 til forsatsvinduer ikke ønskes benyttet
Provstiudvalget ønsker de kr. 165.000 tilbageført til
provstiet.
Istandssættelse af kirkeladen i Pedersker kan indgå
i prioriteringen af budget 2019.
Såfremt menighedsrådet ønsker handicaptoilet må
anmodning herom fremsættes i budget 2019.

Den gamle kirkelade i Pedersker trænger til
istandsættelse. Efter sigende er det den ældste
bygning i sognet næst efter kirken. Trægavlene,
vindskeder og dækbrædder er stærkt angrebet af
råd. Tegltaget bør gås efter med udskiftning af
defekte tegl. Døre og porte trænger også til at
gås efter. Der er 2 toiletter i bygningen. Disse
foreslås sammenlagt og indrettet til
handicaptoilet. Bygningen indeholder desuden
redskabsrum for graver.
Aaker-Pedersker menighedsråd søger om
*at få bevilget 75.000 kr. af ovenstående beløb
til projektering af istandsættelse af den gamle
kirkelade i Pedersker samt nyindretning af
handicaptoilet i bygningen
*anvisning på hvordan de overskydende
anlægsmidler kan tilbagebetales til provstiet.
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5% midler i forbindelse med afskedigelse af
graver
Sag: 5% midler - ansøgning Gudhjem Sogn
(3250) - Gudhjem Sogn

5% midler i forbindelse med afskedigelse af
graver
Referat,08-12-2017

Provstiudvalget erklærede Ulla Pedersen inhabil,
og hun deltog ikke i beslutningen af dette punkt.
Provstiudvalget giver principiel tilsagn om
dækning af merudgifter ved afskedigelse og
afventer endelig ansøgning på dokumenterede
merudgifter.
Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

graver
Gudhjem Sogns anmoder om del i 5% midlerne
til ekstraordinære udgifter i forbindelse med
opsigelse af graver.
Menighedsrådet søger om kr. 90.000 til
dækning af løn samt skønnede
advokatomkostninger.
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Nylars Præstebolig - Istandsættelse 20172018
Sag: Nylars Præstebolig i standsættelse 20172018 (3244) - Nylarsker Sogn

Provstiudvalget erklærede Svend Aage
Kristoffersen inhabil, og han deltog ikke i
beslutningen af dette punkt.
Provstiudvalget bevilger op til kr. 1.007.000 af 5%
midlerne som ansøgt til istandsættelse af Nylars
Præstegård

Nylars Præstebolig - Istandsættelse 2017-2018
Byggerådgiver Carsten Kofod har gennemgået
præsteboligen i Nylars, og udarbejdet forslag til
ændringer og reparationer i Præsteboligen jf.
vedhæftede bilag.
Menighedsrådet har indhentet priser hos mindst
2 håndværkere til hver entreprise.
Der forventes en byggeperiode på ca. 3
måneder, afsluttet ca. 1. marts 2018
Budgetteret pris incl. moms kr. 1.267.750.
Der er i budget 2018 bevilget kr. 260.000 til
projektet.
Nylars Præstegård
Nylars Menighedsråd har ved telefonopringning
10. nov. 2017 bedt om forhåndstilkendegivelse
til at gå i gang med istandsættelse af
præstegården.
Formand og provst er enige om at give denne
forhåndstilkendegivelse, så processen kan
komme i gang.
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Menighedslokaler Nyker
Sag: Menighedslokaler Nyker (3211) - Nyker
Sogn
Menighedslokaler Nyker
Forsat drøftelse og behandling af ansøgning om
menighedslokaler i Nyker
Tirsdag den 24. oktober mødtes Nyker
Menighedsråd og provstiudvalget i Nyker for at
drøfte menighedsrådets ønske om
menighedslokaler. Menighedsrådet fremviste
lokaliteter og uddybede behovet og
begrundelsen for ansøgningen.
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Skrivelse fra Rønne menighedsråd
Sag: Folderen - Velkommen i Bornholms
kirker (3098)

Referat,08-12-2017

Provstiudvalget foreslår menighedsrådet at
undersøge tre muligheder for menighedslokaler.
* en mindre bygning end tidligere foreslået ved
parkeringspladsen
* en udbygning ved konfirmandlokalet
* erhvervelse af det tidligere ELM Missionshus i
Nyker
Menighedsrådet skal gøre rede for mulighed for
delvis selvfinansiering,

Provstiudvalget er enige om at folderen i sin
nuværende form er fyldestgørende.
Gudstjenestetider og andre arrangementer
Side: 3

Mødepunkt

Beslutning
annonceres desuden i Denne Uges Bornholm og
øvrige bornholmske medier.

Skrivelse fra Rønne menighedsråd
Rønne Menighedsråd har på baggrund af
samarbejdsaftalen for folderen "Velkommen i
Bornholms Kirker" drøftet folderens indhold.

Anette Kaas er ikke enig med det øvrige
provstiudvalg.

Rådet synes, at indholdet er blevet noget
forringet, idet der mangler oplysninger om
gudstjenester og koncerter. I folderen er der
henvisning til, hvor de kan findes, men selv i
disse IT-tider, hvor mange har iphone eller
lignende, er der trods alt også en del, der ikke
kan finde rundt med disse ny moderne
redskaber, og som der for er afskåret fra at
komme på nettet. Desuden er det også nemmere
for turisterne at vælge, hvor de vil hen, hvis de
har en oversigt lige ved hånden.
Menighedsrådet ved godt, at folderen er lavet
på den måde for at spare penge, da denne folder
ikke behøver at fornyes hvert år, som det
tidligere har været nødvendigt, men rådet sætter
et stort spørgsmålstegn ved, om det nu også er
det rigtige sted at spare?
Menighedsrådet mener at der er behov for at
gøre ”reklame” for vores gudstjenester og
koncerter, således at så mange som muligt skal
finde vejen til kirkerne, også når der er
gudstjeneste og koncert.
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Introduktionskursus for
provstiudvalgsmedlemmer, jan-febr 2017
Sag: Introduktionskursus for
provstiudvalgsmedlemmer (3238)

Ulla Pedersen og Johannes Gregers Jensen
tilmeldes til kurset.

Introduktionskursus for
provstiudvalgsmedlemmer, jan-febr 2017
Der afholdes introduktionskurset for
Københavns Stift foregår i Sankt Andreas
menighedssal, Kbh. K, tirsdag den 20. februar
fra kl. 18.00-21.30
Er der PU-medlemmer som ønsker at deltage
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Forretningsorden PU
Sag: Forretningsorden PU 1. november 2017
(3245)

Forretningsorden gældende fra 1. november 2017
er godkendt og underskrevet af formand Poul
Kofod

Forslag til forretningsorden PU gældende fra 1.
november 2017

13

Fastsættelse af PU-medlemmers diæter eller

Referat,08-12-2017

Provstiudvalget besluttede at de for indeværende
Side: 4

Mødepunkt
godtgørelse

Beslutning
funktionsperiode modtager godtgørelse jf. BEK nr.
1308 af 24/11/2015

Provstiudvalget har jf BEK nr. 1427 af 30/112016 "Bekendtgørelse om diæter m.v. til
medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg,
budgetudvalg og stiftsråd m.v. samt til
bygningskyndige deltagere i synsforretninger"
mulighed for at modtaget diæter for hvervet
som provstiudvalgsmedlem.
Provstiudvalget har også mulighed for at
fravælge diæterne og i stedet beslutte at
modtage godtgørelse til dækning af
administrative omkostninger på p.t. kr. 1.400 og
telefon- og internetforbrug på p.t. kr. 2.350 pr.
år jf. BEK nr 1308 af 24/11/2015
"Bekendtgørelse om udbetaling af skattefri
godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer
eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der
yder bistand som led i foreningens skattefri
virksomhed"
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Digitale kort og ortgrafiske billeder
Sag: Digitale kort og ortgrafiske billeder
(3246)

Provstiudvalget besluttede, at det pt. ikke har
interesse

Digitale kort og ortgrafiske billeder
Provstiet har modtaget tilbud fra SWESCAN,
Sveriges største firma for scanning, kortlægning
og beregning af kirkegårde.
Firmaet bruger 3D teknikker, og leverer al data
i en webløsning, også sammen med kirkegårds
systemer som fx EG brandsoft etc.
SWESCAN vil gerne fortælle om deres
tjenester, og de tilbyder at sætte et møde op,
hvor I kan høre nærmere om hvad de kan
tilbyde.
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Tilbud om annonce i Flytteguiden for
Bornholm - udgives januar 2018
Sag: Mediebureau - tilbud (3001)

Provstiudvalget besluttede, at det pt. ikke har
interesse

Tilbud om annonce i Flytteguiden for
Bornholm
Provstiet har modtaget tilbud om fællesannonce
for alle kirker i Flytteguiden for Bornholm, som
udgives i januar 2018. Kampagnen inkluderer
12 måneders markedsføring online, og med i
prisen er også grafisk opsætning:
Pris incl. moms
2/3 side kr. 9.750
1/1 side kr. 12.250
opslag kr. 18.500
16

Info om online markedsføring

Referat,08-12-2017

Provstiudvalget besluttede, at det pt. ikke har
Side: 5

Mødepunkt
Sag: Mediebureau - tilbud (3001)

Beslutning
interesse

Info om online markedsføring
Tilbud om optimering af søgeord, adword og
facebookannoncer på provstiets hjemmeside
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Forslag til mødedatoer i 2018

Mødetidspunktet, torsdag den 6 september, ændres
til kl. 9.00

Forslag til mødedatoer for provstiudvalgsmøder
i 2018:
torsdag den 11. januar kl. 14.00
torsdag den 22. februar kl. 14.00
torsdag den 15. marts kl. 14.00
torsdag den 12. april kl. 14.00
torsdag den 17. maj kl. 14.00
torsdag den 21. juni kl. 14.00
torsdag den 23. august kl. 9.00
budgetsamråd tirsdag den 4. september kl.
19.00
torsdag den 6. september kl. 14.00
torsdag den 25. oktober kl. 14.00
torsdag den 29. november kl. 14.00
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Ansøgning fra Rønne Menighedsråd om
overførsel af midler
Sag: Ansøgning tilom overførsel af
anlægsmidler (3252) - Rønne Sogn

Provstiudvalget erklærede Anette Kaas og
Johannes Gregers Jensen inhabil, og de deltog ikke
i beslutningen af dette punkt.

Ansøgning fra Rønne Menighedsråd om
overførsel af midler
I 2015 og 2017 fik Rønne Menighedsråd
bevilliget samlet kr. 1.220.000,00 til indvendige
kalkning af kirken. Arbejdet er nu færdigudført
og udgiften blev kr. 1.348.399,53.
Dvs. med en overskridelse på kr. 128.399,53.

Provstiudvalget godkender
- Overførsel af mindre udgift i ved indkøb af ny
præstetavle, kr. 13.100,00
- Overførsel af mindre udgift i ved maling af
trappetårn/-gang, kr. 4.375,00
- Overførsel af midler vedr. bedeskammel og tæppe
i alterrunding, kr. 70.000,00
- Brug af tidligere opsparede midler stående på
særskilt konto til brug ved indvendig kalkning af
kirken, kr. 40.924,53.
I alt kr. 128.399,53 kan overføres til merudgift ved
indvendig kalkning af kirken.

I 2016 fik Rønne Menighedsråd bevilliget kr.
60.000,00 til indkøb af ny præstetavle.
Præstetavlen blev fremstillet i 2017 og kostede
kr. 46.900,00.
En mindre udgift på kr. 13.100,00.
I 2016 og 2017 fik Rønne Menighedsråd
bevilliget samlet kr. 75.000,00 til maling af
trappetårne/trappegange. Arbejdet er nu
færdigudført og udgiften blev samlet kr.
70.625,00.
En mindre udgift på kr. 4.375,00.
I 2017 fik Rønne Menighedsråd bevilliget kr.
70.000,00 til ombetrækning af bedeskammel og
tæppe i alterrundingen. Dette arbejde er ikke
blevet udført, da det er skønnet at udskiftning
kan udskydes nogle år.
Rønne Menighedsråd anmoder provstiet om
tilsagn til at dække mer-/ekstraudgiften i
Referat,08-12-2017

Side: 6

Mødepunkt

Beslutning

forbindelse med den indvendige kalkning på
følgende måde.
- Overførsel af mindre udgift i ved indkøb af ny
præstetavle, kr. 13.100,00
- Overførsel af mindre udgift i ved maling af
trappetårn/-gang, kr. 4.375,00
- Overførsel af midler vedr. bedeskammel og
tæppe i alterrunding, kr. 70.000,00
- Brug af tidligere opsparede midler stående på
særskilt konto til brug ved indvendig kalkning
af kirken, kr. 40.924,53
Samlet kr. 128.399,53

Referat,08-12-2017

Side: 7

Orientering
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Orientering: Kvartalsrapport 3. kvt. 2017
PUK Bornholm
Sag: PUK kvartalsrapporter 2017 (3149)

Taget til efterretning

Kvartalsrapport 3. kvt. 2017 PUK Bornholm
Kvartalsrapporten er godkendt via mal af
provstiudvalgsmedlemmer
Rapporten er indsendt til Kbh. Stift den 23.
november 2017
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Orientering: Stiftets godkendelse af
Årsregnskab 2016 for provstiudvalgskassen
Sag: PU 2016 Årsregnskab (3082)

Taget til efterretning

Stiftets godkendelse af Årsregnskab 2016 for
provstiudvalgskassen
Med brev af 15. november 2017 har
Stiftsøvrigheden sendt meddelelse om at
årsregnskab 2016 for provstiudvalgskassen er
godkendt
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Orientering: Takstregulering af ydelser i
GIAS
Sag: GIAS (3099)

Taget til efterretning

Takstregulering af ydelser i GIAS
Takstregulering af ydelserne i GIAS fra 2017 til
2018 er reguleret med 1,5% svarende til den
procentvise stigning i forbrugerprisindekset fra
august 2016 til august 2017
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Orientering: Legeplads ved Ny Kirke
Sag: Ny kirke - etablering af legeplads. (3199)
- Nyker Sogn

Taget til efterretning

Legeplads ved Ny Kirke
Nyker sogns menighedsrådet har, på grund af
de strenge regler for oprettelse og
vedligeholdelse af legepladser, valgt ikke at gå
videre med sagen om etablering af legeplads
ved Ny Kirke
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Orientering: Poulsker - vestre
kirkegårdsmur og apsistag
Sag: Ansøgninger fra Sct. Povls Kirke (3155) Poulsker Sogn

Taget til efterretning

Poulsker - vestre kirkegårdsmur og apsistag
Poulsker Menighedsråd har søgt og udskydelse
projekt for udskiftning af aspistag samt
istandsættelse af kirkegårdsmuren.
Stiftsøvrigheden har sendt ansøgningen i høring
Referat,08-12-2017

Side: 8

Orientering
hos Kgl. bygningsinspektør, Nationalmuseet
samt Kirkegårdskonsulent Susanne Wagner,
hvor de anmoder om eventuelle bemærkninger
vedrørende henholdsvis udskydelse af projekt
for udskiftning af apsistag og udskydelse af
istandsættelse af kirkegårdsmuren/ herunder
evt. placering af ny sognebygning i muren.
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Orientering: Midler til orgelreparation
Poulsker
Sag: Poulsker præstebolig og orgelreparation
(3157) - Poulsker Sogn

Taget til efterretning

Midler til orgelreparation Poulsker
Jf. telefonisk aftale med formand Finn Pedersen
den 16. november 2017:
Poulsker Menighedsråd trækker ansøgning af 1.
maj 2017 om midler til dækning af
orgelreparation tilbage.
Menighedsrådet dækker udgiften via de frie
midler, som primo 2017 er på kr. 392.403
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Orientering: Svar til Aaker Sogns
Menighedsråd vedr. ombygning af tidligere
ligvognshus
Sag: Personalerum ved Aa Kirke (2961) Aaker Sogn

Taget til efterretning

Svar til Aaker Sogns Menighedsråd vedr.
ombygning af tidligere ligvognshus
Med henvisning til konsulenternes udtalelser
meddeler stiftsøvrigheden godkendelse af det
fremsendte projekt som skitseprojekt. Projektet
kan således danne grundlag for
udarbejdelse af detailprojekt for etablering af
velfærdsrum bl.a. under iagttagelse af
konsulenternes bemærkninger vedr.:
* varmeisolering af bygningen til bl.a.
undgåelse af skimmelsvamp skjult i
konstruktionerne
samt undersøgelse for mulig skimmelsvamp
* overvejelse, om hvorvidt adgangsforholdene
ifm. den nye indretning kan udformes, så det
kommende personaletoilet i
spidsbelastningssituationer også kan benyttes af
kirkens
besøgende
* udformning af vindues-, dør- og portpartier
som eksisterende
Det udarbejdede detailprojekt indsendes til
stiftsøvrigheden via provstiet til godkendelse
indeholdende beskrivelses- og
tegningsmateriale samt revideret overslag over
de samlede udgifter ved projektets
gennemførelse incl. uforudseelige udgifter,
Referat,08-12-2017

Side: 9

Orientering
omkostninger og moms, samt eventuelt
ligeledes 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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Orientering: Svar til Knudsker
Menighedsråd om etablering af
toilet/handicaptoilet i gammel Kapelbygning
Sag: Ansøgning
handicapfaciliteter/graverkontor - Sct. Knuds
Kirke (2947) - Knudsker Sogn

Taget til efterretning

Vedrørende etablering af handicaptoilet og
graverfaciliteter - Sankt Knuds Kirke Bornholm
Stiftsøvrigheden meddeler endelig godkendelse
til det fremsendte projekt og til arbejdernes
udførelse. Det er dog en forudsætning for
stiftsøvrighedens godkendelse, at den kgl.
bygningsinspektørs bemærkninger følges:
* Den nye yderdør udføres som de to øvrige
yderdøre med lodrette spor, eller med lodret
bræddebeklædning
* Gulvet i det nye handicaptoilet ændres fra
vinyl til klinker, gerne i farve og stil som i det
andet toilet
* Forsatsvægge og overflader i det nye
handicaptoilet ændres fra vådrumsgips til
ikkefugtfølsomme materialer som porebeton,
flisebeklædning og vådrumsmalet puds.
* Kravene til indretning af vådrum overholdes,
og isoleringen af ydervæggene udført, så
risikoen for skimmelsvamp undgås
Samtidig henledes opmærksomheden på
Nationalmuseets anbefaling vedrørende
udskiftning af det eksisterende WC-skilt.
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Orientering: Svar til Aaker-Pedersker
Menighedsråd om indlæggelse af fjernvarme
- principiel tilladelse
Sag: Renovering Peders Kirke (2780) Pedersker Sogn

Taget til efterretning

Indlæggelse af fjernvarme - principiel tilladelse
Stiftsøvrigheden har givet principiel
godkendelse af det fremsendte projekt for
indlæggelse af fjernvarme i Sankt Peders Kirke.
Forinden endelig godkendelse og tilladelse til
arbejdernes igangsætning anmoder
stiftsøvrigheden dog om, at der fremsendes
bekræftelse på, at hver enkelt af de af
varmekonsulenten anførte forudsætninger kan
overholdes. Ligeledes bedes indsendt et mere
detaljeret projektmateriale til belysning af
varmevekslerens placering samt redegørelse
Referat,08-12-2017

Side: 10

Orientering
for, hvad der skal ske med den
overflødiggjorte skorsten.
Endvidere må der, som anført i
Nationalmuseets erklæring, aftales et
arkæologisk tilsyn direkte mellem
menighedsråd/entreprenør og Nationalmuseets
kirkearkæologer mindst 5 uger før arbejdet
begyndelse.
Det supplerende materiale bedes indsendt via
Bornholms Provsti med henblik på
stiftsøvrighedens endelige godkendelse og
under vedlæggelse af beskrivelses- og
tegningsmateriale, eventuelt revideret overslag
over de samlede udgifter ved projektets
gennemførelse samt eventuelt ligeledes
revideret finansieringsplan.
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Siden sidst

Orientering ved Johannes Gregers Jensen
Der er foreslået møde med Povlsker Menighedsråd
i Povlsker, tirsdag den 23. januar kl. 14.30
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Eventuelt

Ingen bemærkninger
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