Referat for: Bornholms Provstiudvalg
PU møde 24. oktober 2017. Kl. 14.00
Mødested: Søborgstræde 11, Rønne

Afbud fra Jack Frederiksen og Robert Nielsen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

2

Ansøgning fra Bodilsker Menighedsråd
Sag: Ansøgning om overførsel af
anlægsmidler (3218) - Bodilsker Sogn

Provstiudvalget godkender overførslerne.
I kommende års budget vil der blive reguleret for
de kr. 37.000 der er tilovers.

Ansøgning fra Bodilsker Kirke
Bodilsker Menighedsråd søger om overførsel af
overskud på følgende anlægsprojekter:
Fra kalkning af præstegård, rest i alt kr. 50.000,
ønskes overført kr. 35.000 til kloakarbejde og
rottebekæmpelse på præstegård
Fra kalkning af kirke, rest i alt 75.000, ønskes
overført kr. 53.000 til reparation/fornyelse af
låger i klokketårnet, nye tagrender på våbenhus
samt køb af ny plæneklipper
Fra reparation af mur i værksted, rest i alt kr.
7.000, ønskes overført kr. 7.000 til etablering af
afvanding /dræn fra kirkens varmepumpe.
3

Ansøgning fra Ibsker Menighedsråd
Sag: Indflytningssyn Ibsker Præstegård
(3148) - Ibsker Sogn

Provstiudvalget bevilger kr. 24.356,51 af 5%
midlerne til dækning af udgifter som ansøgt

Ansøgning om 5% midler på baggrund af
indflytningssyn
Ibsker Menighedsråd søger om kr. 24.356,51 af
5% midler til dækning af udgifter for arbejde,
som er udført på baggrund af godkendt
synsrapport ved indflytningssyn.

4

Ansøgning fra Vestermarie Menighedsråd
Sag: Udflytningssyn - Vestermarie (3132) Vestermarie Sogn

Provstiudvalget bevilger kr. 63.114,05 af 5%
midlerne til dækning af udgifter som ansøgt

Ansøgning om 5% midler på baggrund af
udflytningssyn
Vestermarie menighedsråd søger om kr.
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Mødepunkt

Beslutning

63.114,05 af 5% midlerne til dækning af
udgifter for arbejder, som er udført på baggrund
af synsrapport ved udflytningssyn af
præstebolig.
Menighedsrådet oplyser desuden, at der er
enkelte mangler i forhold til synsrapporten, som
ikke udført nu. Disse arbejder udfører de i
forbindelse med bygningens overgang til
sognegård.
5

Ansøgning fra Olsker Menighedsråd
Sag: Ansøgning om overførsel af
anlægsmidler (3231) - Olsker Sogn

Provstiudvalget erklærer Poul Kofod inhabil og han
forlod lokalet under sagens afgørelse.
Provstiudvalget godkender overførsel af
anlægsmidler som ansøgt.

Ansøgning Olsker
Olsker Menighedsråd har i 2017 fået bevilget
kr. 50.000 til etablering af skråparkering ved
Tejn og Skt. Ols Kirker. Der er anvendt kr.
20.000 af bevillingen til arbejdet ved Tejn
Kirke. Menighedsrådet har efterfølgende
vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at
udføre samme arbejde ved Skt. Ols kirke.
Derfor søger menighedsrådet om overførsel af
restbeløbet på kr. 30.000 til renovering af de
ukendtes gravsted på Skt. Ols Kirke
6

Ansøgning fra Poulsker Menighedsråd
Sag: Ansøgning om overførsel af
anlægsmidler (3234) - Poulsker Sogn
Ansøgning fra Poulsker
Poulsker menighedsråd ønsker at sælge
kirkeskolen i Snogebæk og i stedet opføre en
bygning ved kirken, som kan bruges til
børnekirke, kirkekaffe, kirkefrokost
og andre møder.
For at undersøge, hvad prisen for en evt.
nybygning vil være, ansøger menighedsrådet
om at overføre de bevilgede anlægsmidler i
2017 til skur/pavillion på kr. 75.000 til at få
lavet en tegning og beskrivelse af projeket, som
så kan bruges til at indhente priser.

7

Indflytningssyn Østerlars sept 2017
Sag: Syn Østerlars præstegård (2886) Østerlarsker Sogn

Provstiudvalget erklærer Jens Borg Spliid inhabil
og han forlod lokalet under sagens afgørelse.
Provstiudvalget er positive overfor ansøgningen.
Provstiudvalget vil mødes med menighedsrådet
inden der træffes beslutning
Provsten indkalder til et møde.

Synsrapporten er godkendt

Indflytningssyn Østerlars sept 2017

8

Sikring af gravsten
Sag: Sikring af gravsten (3230)
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Usikre gravsten og gravmonumenter
Arbejdstilsynet (AT) har i forsommeren 2017
har givet flere påbud rundt om i landet om
sikring af usikre gravsten. ATs udgangspunkt er
at sikre arbejdsmiljøet for de ansatte.
På baggrund af et tragisk dødsfald i 2016,
sendte daværende kirkeminister en opfordring
til alle provstier om, at tage de usikre gravsten
med i provstesynet.
Efter de nye AT påbud er det ikke længere nok
at vente til provstesyn.
Provstiudvalget er blevet opfordret til at drøfte,
hvordan der skal handles i forhold til det.
Se i øvrigt vedhæftede mail samt notat
Notat - sikring af gravsten

9

Budget 2018 PUK Bornholm
Sag: Budgetlægning 2018 (3117)

Provstiudvalget godkender PUK budget 2018,
afleveret 28-9-17, kl 12:21

Budget 2018 PUK Bornholm
Budget 2018 PUK Bornholm - afleveret 28-917 kl. 12:21
10

Revisionsprotokollat PUK regnskab 2016
Sag: PU 2016 Årsregnskab (3082)

Protokollatet er taget til efterretning og
underskrevet

Revisionsprotokollat PUK regnskab 2016
Protokollat af 11.09.17
Gennemgangen af regnskabet har ikke givet
anledning til bemærkninger.
PU bedes drøfte punkterne på side 59 i
protokollatet samt underskrive side 60
Revisionspåtegning PUK regnskab 2016
Til orientering
11

Revisionsbemærkninger regnskab 2016 for
alle kirkekasser
Sag: Regnskaber 2016, alle kirkekasse (3091)
Behandling af revisionsbemærkninger
Godkendelse af regnskaber

Punktet udskydes tindtil tidspunkt, hvor PU har
modtaget alle menighedsråds kommenterar

Revisionsprotokollater 2016 alle kirkekasser

12

Halvårsregnskaber
Sag: Kvartalsrapport pr. 30.06.17 (3192)

Skemaet er godkendt

Halvårsregnskaber
Poul Kofod og Jack Frederiksen har arbejdet
med nyt forslag til oversigt over
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halvårsregnskaber.
13

Møde med revisor, BDO
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Orientering
14

Udgifter Folkemøde 2017
Sag: Folkemødet 2017 (3190)

Taget til efterretning

Ansøgning vedr. Folkemøde 2017
Ansøgning fra Allinge-Sandvig Menighedsråd
om dækning af udgifter i forbindelse med
Folkemødet 2017 på i alt kr. 17.860
Beløbet er overført til Allinge Sogns
Menighedsråd den den 21. september 2017
Der er den 27. september 2017 sendt ansøgning
til Stiftrådet om udbetaling af kr. 17.860 jf.
tildelt stiftsbidrag til Folkemøde
15

Opstart af kasseeftersyn m.v.
Sag: Revision - BDO (3224)

Taget til efterretning

Opstart af kasseeftersyn m.v.
BDO oplyser, at når alle kasseeftersyn i
provstiet er udført, vil de give besked om, at
disse er blevet færdiggjort og rapportere
væsentlige forhold til PU.
I henhold til revisionsaftalen stiller BDO en
servicefunktion til rådighed for generelle
spørgsmål som man ønsker besvaret.
Orientering om og kontaktoplysninger til
servicefunktionen er sendt til regnskabsførere,
formænd samt menighedsrådenes postkasse den
26. september 2017
16

Valg til provstiudvalg og stiftsråd 2017
Sag: Valg til Provstiudvalg 2017-2021 (3174)

Taget til efterretning

Valg til provstiudvalg og stiftsråd 2017
Der er den 22. september 2017, sendt brev til
alle menighedsråd og præster med oplysning
om aflysning af afstemningsvalg til
provstiudvalg og stitsråd 2017
Provstiudvalg Bornholms Provsti - 2017-2021
Der er den 22. september 2017 sendt
meddelelse til Kbh. Stift om aflysning af valg
til provstiudvalg for Bornholms Provsti samt
stiftsråd.
Der er desuden medsendt referat fra
valgbestyrelsens møde den 20. september 2017,
incl. oplysning om kandidater.
17

Vedr bevilling til renovering af
mandskabsbygning
Sag: Omdisponering af anlægsmidler Svaneke
(2962) - Svaneke Sogn
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Vedr bevilling til renovering af
mandskabsbygning
Svaneke Menighedsråd meddeler, at de på
grund af ekstraordinær travlhed på kirkegården,
ikke har mulighed for at påbegynde arbejdet før
primo 2018, hvorfor midlerne, mod
forventning, ikke anvendes i indeværende
regnskabår
18

Kirkeministeriets svar til Foreningen af
Orgelbyggerier i Danmark
Sag: Kirkeministeriets svar til Foreningen af
Orgelbyggerier i Danmark - anskaffelse af
mindre flytbare orgler (3228)

Taget til efterretning

Kirkeministeriets svar til Foreningen af
Orgelbyggerier i Danmark
Det afgørende for, om menighedsrådet selv kan
træffe beslutning om anskaffelsen, er, om orglet
kan anbringes i kirken, uden at det er
nødvendigt med indgreb i bygningen eller dens
inventar, og at orglet tilsvarende let kan flyttes
eller fjernes igen uden indgreb på kirkerum og
inventar.
I såvel vejledningen af 1992 samt den senere
udgave af vejledningen fra 2001 er der gjort
opmærksom på menighedsrådenes mulighed for
at få råd hos Kirkeministeriets orgelkonsulent
ved anskaffelsen af et mindre, flytbart orgel,
selv om anskaffelsen ikke kræver stiftets
godkendelse.
På den baggrund og med henvisning til tidligere
korrespondance med foreningen, senest
Kirkeministeriets brev af 29. juli 2015, finder
ministeriet fortsat ikke anledning til at ændre på
de gældende regler.
Ministeriet vil snarest orientere alle
menighedsråd om de gældende regler om
anskaffelse, ændring og istandsættelse af orgler,
herunder om muligheden for at få rådgivning
hos orgelkonsulenten også i sager om mindre,
flytbare orgler.
19

Siden sidst

20

Eventuelt

Taget til efterretning

Kommende PU-møder:
Fredag den 27. oktober kl. 10.30 (konstituering)
Torsdag den 16. november kl. 14.00
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Reformationsfejring:
Torsdag den 26. oktober kl. 19.30 i Skt. Nicolai
Kirke, Rønne Kirke, koncert ved Dorthe Zielke
og Søren Johansen
Lørdag den 11. november kl. 16.00 i Skt.
Nicolai Kirke, Rønne, koncert ved Sankt
Nicolai Kantori, solister og musikere fra
Bornholm samt organist Ilona Lobmayer

Efter provstiudvalgsmødet blev der afholdt møde i Nyker med Ny Sogns Menighedsrådet ang. rådet ønske
om menighedslokaler. Dette mødet sluttede kl. 17.30
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