Referat for: Bornholms Provstiudvalg
PU møde 5. januar 2017. Kl. 15.00
Mødested: Søborgstræde 11, Rønne

Afbud fra Anette Kaas og Jens Borg Spliid
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 8

2

Siden sidst

Der sendes forespørgsel ud til alle MR om ideer til
fælles projekter, hvortil der kan søges stiftsbidrag
for budgetåret 2018
Østerlars MR kontaktes med henblik på at
genforhandle aftale omkring turistindtægter.

3

Ansøgning om overflytning af anlægsmidler
Sag: Overførsel af anlægsmidler Vestermarie
(3062) - Vestermarie Sogn
Ansøgning om overflytning af anlægsmidler
Der ansøges om overførsel af ej forbrugte
anlægsmidler fra bevilling (flerårigt projekt) til
reparation og fugning af kirkemur på kr.
179.847

Udvalget erklærede Svend Aage Kristoffersen
inhabil og han deltog ikke i beslutningen
Det godkendes, at de ej forbrugte anlægsmidler på
kr. 179.847 overføres til regnvandsseparering som
ansøgt

Alle husejere i Vestermarie er af Bornholms
Energi og Forsyning blevet pålagt at regnvandet
i løbet af 2017 skal separeres fra kloaksystemet.
Der søges om overførsel af dette beløb til
dækning af tvungen regnvandsseparering, og
overslagspriserne for dette er:
ved kirken kr. 90.000
ved præstegård kr. 89.000
4

Principper
Afklaring af principper for bevillinger fra 5%midler og til anlæg

5

Tilbud fra NK Løn og Regnskab
Sag: Elektronisk fakturabehandling - NK Løn
og Regnskab (3054)

Anlæg skal mindst have en værdi på kr. 50.000
Menighedsrådenes langtidsbudgetteringen skal
være realistisk
Der kan jf. revisionen kun bevilges midler fra 5%
puljen til uforudsete, ubudgetterbare og
uopsættelige udgifter
Tilbuddet er ikke aktuel for øjeblikket

Elektronisk fakturabehandling - NK Løn og
Regnskab
Referat,05-01-2017
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6

Årshjul/mødeplan for 2017
Forslag udleveres på mødet

Beslutning

Mødeplan for provstiudvalgsmøder i 2017:
tors den 2. febr kl. 14.00
tors den 2. marts kl. 14.00
fre den 7. april kl. 13.00
tors den 4. maj kl. 14.00
ons den 21. juni kl. 14.00
tors den 31. aug kl. 11.00
tors den 7. sept kl. 14.00
tirs den 24. okt. kl. 14.00
tirsdag den 6.
5. sept
sept
Datoforslag for budgetsamråd, onsdag
kl. 19.00

7

Stillingsopslag Allinge kirke
Sag: Ansøgning vedrørende personale i
Allinge Kirke (3078) - Allinge-Sandvig Sogn

Provstiudvalget ser positivt på en
kombinationsstilling, for så vidt udgiften kan
holdes indenfor eksisterende driftsramme.

Stillingsopslag Allinge kirke

8

PUK ønsker midlertidig lån af 5% midler på
kr. 65.000

Referat,05-01-2017

PUK kassen har medio december 2016 brug for
midlertidig lån af 5% midler på kr. 65.000. Lånet
tilbagebetales senest primo februar 2017
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9

Overførsel af anlægsmidler til skorsten og
renovering af mur
Sag: Overførsel af anlægsmidler Allinge Kirke
(3059) - Allinge-Sandvig Sogn
Overførsel af anlægsmidler til skorsten og
renovering af mur

PU har den 8. december besluttet og meddelt
Allinge menighedsråd at de overskydende
anlægsmidler kan overføres som ansøgt:
* kr. 16.250 fra overskud på kalkning af kirken til
nedtagning af skorsten og lukke med tegl
*kr. 25.000 fra overskud på maling af præstegård
til renovering af mur ved kirken

Overførsel af overskydende anlægsmidler

10

Endelig ansøgning om udbetaling af 5%
midler
Sag: Handicaptoilet ved Nexø Kirke (2963) Nexø Sogn
Der er den 30. december udbetalt kr. 48.025 af
5% midlerne jf. bevilling af 18. august 2016

Taget til efterretning

Endelig ansøgning om udbetaling af 5% midler

11

Kursusansøgning fra sekretær
Sag: Provstisekretæren (2988)

Taget til efterretning

Kursusansøgning fra sekretær
Der ansøges om deltagelse i følgende kurser for
provstisekretærer på AMU-fyn:
Referat- og notatteknik, den 15. og 16. marts,
pris kr. 216 + forplejning
Anvendelse af pivot-tabeller, torsdag den 30.
marts, pris kr. 552 (pris for 3 dg, men ønsker
kun deltagelse én dag) + forplejning.
For begge kurser gælder, at der kan søges
VEU-godtgørelse, tilskud til overnatning og
transport
12

Provstivoluntører - Tilbud om foredrag
Sag: Provstivolontør (2979)

Taget til efterretning

Udsendelsesgudstjeneste Provstivolontører
2. juledag 2016 i Ny kirke
Tilbud om foredrag - på Bornholm
Tilbud om foredrag på Bornholm ved
provstivoluntører i 18. - 27. april 2017
Tilbud om foredrag - i Kbh
Tilbud om foredrag i Kbh. ved
provstivoluntører 1.-7. maj 2017
13

Kursustilbud fra DKM

Referat,05-01-2017

Taget til efterretning
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Sag: Kursustilbud fra DKM (3067)
Kursustilbud fra DKM
DKM´s tilbud om kursus lokalt afholdt på
Bornholm er udsendt til alle MR som benytter
DKM
14

Generalforsamling 2017
Sag: Distriktsforeningen Bornholm (3066)

Taget til efterretning

Generalforsamling 2017
Distriktsforeningen på Bornholms
generalforsamling 2017
15

Kursus for menighedsråd
Sag: Kurser og møder for menighedsråd
(3074)

Taget til efterretning

Ditriktsforeningen afholder Kursus for nyvalgte
kontaktpersoner
Københavns Stift afholder orienteringsmøde på
kirkefunktionærområdet 16.05.2017

16

Tilføjelse til statistiktælling fra 1. januar
2017
Sag: Statistiktælling fra 1. januar 2017 (3073)

Taget til efterretning

Tilføjelse til statistiktælling fra 1. januar 2017

17

Høring - Råstofplan 2016
Sag: Høring af forslag til Råstofplan 2016
(3079)

Taget til efterretning

Høring - Råstofplan 2016
Kbh. Stift har videre sendt høringsbrev fra BRK
af 2. januar 2017 om Råstofplan 2016.
Brevet er videre sendt til høring til Rutsker
Menighedsråd, Klemensker-Rø Menighedsråd
og Ibsker Menighedsråd for evt. udtalelse.
Frist for menighedsråds evt. høringssvar sendes
til Provstiet senest 15. februar 2017
Høringsfrist til BKR er 6. marts 2017
18

Eventuelt

Referat,05-01-2017

Næste PU-møde:
torsdag den 2. februar 2016 kl. 14.00
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