Referat for: Bornholms Provstiudvalg
PU møde 2. februar 2017. Kl. 14.00
Mødested: Søborgstræde 11, Rønne

Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 7, ansøgning
fra Allinge

2

Siden sidst

Provstiet har haft kontakt til Nordea ang.
forhandling omkring negative renter, og
konklusionen er at der ikke er mulighed for anden
end den eksistrende ordning.

3

Forslag til ansøgninger om tilskud fra det
bindende stiftsbidrag for 2018
Sag: Bindende stiftsbidrag for budgetåret
2018 (3087)

Der søges til salmesangsprojektet, folkemødet,
korweekend, folkekirkens skoletjeneste samt besøg
fra Din tro min tro.

Der er i 2017 bevilget stiftsmidler til
salmesangsprojekt, folkemødet,
reformationsfejring, folkekirkens skoletjeneste

Der afventes evt. forslag fra Menighedsrådene
senest den 13. februar.

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
Indkaldelse af ansøgninger om tilskud fra det
bindende stiftsbidrag for 2018
Ansøgningsfrist den 20. februar 2017
Brev til menighedsråd
Brev til menighedsråd med opfordring til at
indsende forslag til projekter.
Svarfrist for MR 13. februar 2017
4

Ansøgning
Sag: Ansøgning om udskriftning af taget på
våbenhus (3092) - Ibsker Sogn

Provstiudvalget anbefaler menighedsrådets projekt
som beskrevet

Ansøgning
Ibsker Menighedsråd ønsker udskiftning af
taget på våbenhuset i Sct. Ibs Kirke
Pu har i budget 2017 bevilget kr. 277.500 til
opgaven.
Der er vedhæftet beskrivelse og foto fra kirkens
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Beslutning

bygningssagkyndige
5

Kasseeftersyn-protokollat vedr. regnskab
2016
Sag: PU 2016 Årsregnskab (3082)

Underskrevet

Kasseeftersyn-protokollat vedr. regnskab 2016
Revisor har den 16. november gennemført
kasseeftersyn for provstiudvalgskassen for
regnskabsåret 2016
Der er ingen bemærkninger
6

Gennemgang af foreløbig 2016 regnskab for
PUK

Taget til efterretning

7

Godkendelse af honorarer
Sag: Honorarer til godkendelse (3095) Allinge-Sandvig Sogn

Ansøgningen er godkendt for så vidt udgiften kan
dækkes af ordinære driftsmidler

Godkendelse af honorarer
Menighedsrådet søger om godkendelse af
honorar til formand, kirkeværge og
kontaktperson
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8

Tilbagebetaling af lån fra 5% midler
Sag: Lån Poulsker (2813) - Poulsker Sogn

Taget til efterretning

Tilbagebetaling af lån fra 5% midler
Poulsker Menighedsråd har tilbagebetalt lån på
i alt 850.000:
den 20. december 2016 med 250.000
den 28. december 2016 med 600.000
PUK har den 11. januar 2017 tilbagebetalt lån
på i alt kr. 65.000
9

Aflevering af arkivalier fra provstiet ESDHsystem for perioden 2007-2012:
Sag: Aflevering af arkivalier (3084)

Taget til efterretning

Aflevering af arkivalier fra provstiet ESDHsystem for perioden 2007-2012:
Bornholms Provsti blev i december 2016
opkrævet kr. 6.840,66 fra Folkekirkens Adm.
Fællesskab til dækning af merudgift i
forbindelse med aflevering af arkivalier fra
ESDH for 2007-2012
Folkekirken IT har sendt forklaring til udgiften:
Udgift for aflev. af arkivalier: kr. 704.588
Tidligere bevilling: kr. 600.000
Restbeløb: kr. 104.588
er fordelt forholdsmæssigt efter medlemstal på
de enkelte provstier.
Der er endvidere informeret om at dette er en
tilbagevendende udgift, således at der ved
udgangen af 2017 igen skal afleveres arkivalier,
og regning herfor må forventes i 2018/2019
10

Afgørelse vedr. kalkning mv.
Sag: Kalkning indvendigt Sct. Nicolai Kirke,
Rønne (2751) - Rønne Sogn

Taget til efterretning

Afgørelse vedr. kalkning mv.
Stiftsøvrigheden har den 11. januar 2017 givet
tilladelse til indvendig kalkning, samt
maling af bænkerækker som ansøgt i Skt.
Nicolai kirke.
Stiftet skal gøre opmærksom på den kongelige
bygningsinspektørs bemærkning vedrørende
arkitekt tilsyn og således iht. § 12 i
bekendtgørelse 1172 af 19. september 2016,
hvorefter større arbejder ved en kirke skal
projekteres og ledes af en arkitekt med grundigt
kendskab til kirkebygninger, anmode om, at
menighedsrådet tager dette til efterretning.
Referat,02-02-2017

Side: 3

Orientering
Stiftet gør i øvrigt opmærksom på tilbudsloven:
§ 12, stk. 4: Når den samlede, anslåede værdi
eksklusive moms af et bygge- og anlægsarbejde
overstiger 300.000 kr., skal udbydere omfattet
af § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, indhente mindst to
underhåndsbud.
Menighedsrådet har således, jf. § 12, stk. 4
været pligtig at indhente mindst 2
underhåndsbud på kalkningsarbejdet, uanset
undtagelsen for større arbejder over 3 mio. kr. i
lovens § 12, stk. 3, nr. 4
hvorefter der kan indhentes underhåndsbud,
hvis kun én virksomhed af tekniske,
kunstneriske grunde eller af årsager, der
vedrører beskyttelsen af enerettigheder, kan
udføre opgaven.
Stiftsøvrigheden skal således indskærpe, at
menighedsrådet i fremtiden bør være
opmærksom på tilbudslovens regler.
11

Svar på ansøgning vedr. etablering af
handicaptoilet m.m.
Sag: Ansøgning
handicapfaciliteter/graverkontor - Sct. Knuds
Kirke (2947) - Knudsker Sogn

Taget til efterretning

Svar på ansøgning vedr. etablering af
handicaptoilet m.m.
Stiftsøvrigheden godkender projektet som
skitseforslag.
Der bør udarbejdes et endeligt detailprojekt ved
en kirkekyndig arkitekt.
Detailprojekt med beskrivelse,
tegningsmateriale samt evt. revideret overslag
indsendes via provstiudvalget til
Stiftsøvrigheden til godkendelse.
Arbejdet kan ikke igangsættes før der forligger
endelig godkendelse fra stiftsøvrigheden.
12

Kirke- og provstiudvalgskasser 2015
Sag: Økonomidata for kirke- og
provstiudvalgskasser (3090)
Menighedsrådenes og provstiudvalgenes
regnskabsdata har givet anledning til nogen
debat i medierne de seneste dage.
Regnskabsdata på kasseniveau gøres hermed
tilgængelige for provstiudvalgene.

Taget til efterretning

Se meddelelse på DAP dateret 19. januar 2017
indeholdende excel-dokument med
regnskabsdata for 2015 på kasseniveau? .
Kirke- og provstiudvalgskasser 2015
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13

Kursus for nyvalgte kasserere samt
formænd og næstformænd
Sag: Kurser og møder for menighedsråd
(3074)

Taget til efterretning

Kursus for nyvalgte kasserere samt formænd og
næstformænd
Distriktsforeningen afholder kursus den 9.
marts for kasserere og den 28. marts for
formænd og næstformænd
14

Eventuelt

Kommende arrangementer i distriktsforeningen
Mandag den 6. februar: kursus for nyvalgte
kontaktpersoner i Præstegårdsladen, Rønne
Onsdag den 8. februar: generalforsamling kl. 17.30
i Nyker Selskabslokaler
Kommende PU-møder:
torsdag den 2. marts kl. 14.00
fredag den 7. april kl. 13.00
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
tirsdag den 24. oktober kl. 14.00
Budgetsamråd, tirsdag den 5. september kl 19.00
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