Referat for: Bornholms Provstiudvalg
PU møde 21. juni 2017. Kl. 14:00
Mødested: Søborgstræde 11, Rønne

Henning Kiilerich forlod mødet kl. 15.15 efter punkt 2
Jack Frederiksen forlod mødet kl. 15.15 efter punkt 2
Jens Borg Spliid forlod mødet kl. 17.30 under punkt 26
Mødepunkt
1

Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Dagsorden er godkendt med tilføjelse af nyt punkt:
Ansøgning fra Nylars og Vestermarie
Menighedsråd om ny placering af præstebolig og
sognegård. Ansøgningen er tilføjet som nyt
beslutningspunkt nr. 2
Det blev desuden besluttet at afholde et
ekstraordinær provstiudvalgsmøde onsdag den 28.
juni 2017, kl. 13.00

2

Ny placering af præstebolig samt sognegård
Sag: Ansøgning fra Nylars og Vestermarie
(3185)
Biskop og Provst har den 14. juni 2017 afholdt
et fællesmøde med menighedsrådene i Nylars
og Vestermarie. Formålet med mødet var at få
afklaret placering af præstegård i pastoratet.
Ny placering af præstebolig samt sognegård
Provstiudvalget har modtaget ansøgning fra
Nylars og Vestermarie menighedsråd.
Ansøgningen vedr. præstebolig i Nylars og
indretning af sognegård og kontor i
Vestermarie.

3

Forpagtningskontrakt Klemensker
Sag: Forpagtningskontrakt Klemensker
(3163) - Klemensker Sogn
Godkendelse af forpagtningskontrakt
Forpagtningskontrakt er forlænget for ny 5-årig
periode fra 1. oktober 2016 til 30. september
2021

4

Anmodning om omdisponering af
anlægsmidler til graverkontor/mødeloale
Sag: Omdisponering af anlægsmidler Svaneke
(2962) - Svaneke Sogn

Provstiudvalget erklærede Svend Aage
Kristoffersen inhabil, og han deltog ikke i
beslutningen af dette punkt.
Provstiudvalget godkender ansøgningen om, at
Præsteboligen flyttes til Nylars og at der indrettes
kontor og sognegård i Vestermarie Præstebolig.
Beslutningen er taget med forventning om, at der
anvendes mindst mulige udgifter til indretning af
sognegård i Vestermarie Præstebolig.
På baggrund af ovenstående beslutning bedes
Vestermarie Menighedsråd indsende nyt
budgetbidrag for 2018.
Provstiudvalget erklærede Poul Kofod inhabil, og
han deltog ikke i beslutningen af dette punkt.
Provstiudvalget godkender den fremsendte
forpagtningskontrakt, gældende for 1. oktober 2016
til 30. september 2021

Provstiudvalget godkender, at de kr. 100.000
bevilget til indretning af graverkontor i det nedlagte
kapel overføres til nyindretning af eksisterende
kirkegårdskontor jf. ansøgning.

Anmodning om omdisponering af anlægsmidler
til graverkontor/mødelokale
Svaneke Menighedsråd ansøger om
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omdisponering af overførte anlægsmidler fra
2016 på kr. 100.000 til indretning af
graverkontor/mødelokale i det nedlagte kapel.
I samråd med personalet ser menighedsrådet nu
i stedet på muligheder for en mere
hensigtsmæssig indretning af eksisterende
mandskabsrum og kirkegårdskontor.
Derfor søger menighedsrådet om at de kr.
100.000 overføres fra indretning af kontor i
nedlagt kapel til istandsættelse og nyindretning
af eksisterende kirkegårdskontor.
5

Kalkning af kirkeskolen
Sag: Ansøgning om overførsel af
anlægsmidler (3177) - Nexø Sogn
Kalkning af kirkeskolen
Nexø Menighedsråd søger om at anvende ikke
forbrugte anlægsmidler til kirkekalkning på kr.
85.000 til kalkning af kirkeskolen.

Provstiudvalget erklærede Jens Borg Spliid inhabil,
og han deltog ikke i beslutningen af dette punkt.
Provstiudvalget godkender, at de kr. 48.750
bevilget til kalkning af kirken overføres til kalkning
af kirkeskolen jf. ansøgning.

Kalkning af Nexø Kirkeskole
Menighedsrådet har modtaget tilbud på
kalkning af kirkeskolen på kr. 39.000 + moms
(kr. 48.750,- incl. moms)
6

Udgifter til kalkning er mindre end
budgetteret
Sag: Ansøgning om omplacering af
anlægsmidler (3180) - Olsker Sogn

Provstiudvalget godkender, at de ikke forbrugte
anlægsmidler til kirkekalkning på kr. 60.000 kan
overføres til automatisk åbning/lukning af Tejn
Kirke, nyt nøglesystem og kalkning/tjæring af
Degnegård, jf. ansøgning.

Udgifter til kalkning er mindre end budgetteret
Olsker Menighedsråd søger om at anvende ikke
forbrugte anlægsmidler til kirkekalkning på kr.
60.000 til:
Automatisk åbning/lukning af Tejn Kirke: kr.
17.000
Nyt nøglesystem i Tejn og Ols Kirker: kr.
23.000
Kalkning/tjæring af bindingsværk på
Degnegården kr. 20.000
I alt kr. 60.000

7

Børnekirke i Poulsker
Sag: VS: ansøgning (2996) - Poulsker Sogn

Provstiudvalget vil medtage ansøgningen ved
vurdering af budgetterne for 2018

Børnekirke i Poulsker
Poulsker kirke vil gerne udvikle kirken i
forhold til unge familier med børn.
Derfor har menighedsrådet i budget 2017 søgt
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om og fået anlægsmidler på kr. 70.000 til en
midlertidig skurvogn som børnekirkerum.
Denne løsning viste sig midlertidig ikke mulig,
hvorfor de har arbejdet videre med en plan om
udvidelse af graverens materielbygning på ca.
25 m2.
En sådan udvidelse koster på overslag
250.000,Menighedsrådet arbejder også med planer om
bruge sådan lokale til fx bederum for en
bønnegruppe, som de ønsker etableret i
forbindelse med gudstjenester, til kirkekaffe,
kirkefrokost og øvelokale for sang- og
musikgruppen.
Poulsker menighedsråd søger om de resterende
kr. 180.000 for at kunne sætte projektet i gang.
8

Ansøgning om midler til flygtningearbejde
Sag: PU-møde (3158)
Ansøgning om midler til flygtningearbejde
Sognepræsterne Øjvind Hansen og Peter Hauge
Madsen søger om midler til at give
asylansøgere mulighed for at deltage i Indre
Missions Bibelcamping i perioden 7. juli - 11.
juli 2017.

Provstiudvalget meddeler afslag, med henvisning
til i økonomilovens §2, med fire stemmerne for
afslag (Johannes, Svend Aage, Robert og Poul).
To medlemmer kunne ikke følge beslutningen
(Anette og Jens)

Sidste år deltog 19 personer med stor succes i
tre dage. I 2016 blev udgifterne betalt af
Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT). Det er
ikke muligt i år, da KIT ikke længere eksisterer.
Programmet består både af forkyndende og
sociale arrangementer, fællesspisninger,
badning og sport.
Asylansøgerne har ingen eller meget få midler
til at betale for deltagelsen. Derfor søger de om
midler til dækning af udgifter til indkvartering
og aktiviteter, samt til transport til tilrejsende
tolk. De søger om kr. 100. pr. deltager pr. døgn
og max kr. 8.000,9

Hasle præstegård
Sag: 5% ansøgning Hasle Præstegård (3183) Hasle Sogn

Provstiudvalget bevilger op til kr. 79.500 af 5%
midlerne til udskiftning af 9 gavlvinduer jf.
ansøgning.

Hasle præstegård
Hasle Menighedsråd har efter provstesyn
udarbejdet en vedligeholdelsesplan for Hasle
Præstegård
Hasle Menighedsråd har frie midler til at
afhjælpe nogle af de mest nødvendige mangler
her i efteråret - udhæng, div. murerarbejde,
maler i badeværelse og gang, tagrender m.m.
for ca. 195.000 kr.
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Derudover vil menighedsrådet gerne påbegynde
isætning af nye vinduer hele vejen rundt, da alle
vinduer trænger til udskiftning. Pris for nye
vinduer vil være ca. 310.000 kr., hvor en
nødvendig reparation her og nu vil beløbe sig til
ca. 220.000 kr.
Skaderne på vinduerne er ikke akut opstået,
men alligevel vil det være nødvendigt at gå i
gang med at udskifte nogle af vinduer i år, som
ellers må midlertidigt repareres p.g.a.
utætheder, og som de i øvrigt forudser vil blive
en for dyr og årlig tilbagevendende udgift
Derfor ønsker de i efteråret at udskifte alle 9
gavlvinduer - her er skaderne værst - til 95.000
kr. hvorfra kan fratrækkes kr. 15.500 kr. i
uudnyttet tidligere anlægsbevilling til et vindue
i bryggers.
Hasle Menighedsråd søger således 5% midler
på 79.500 kr.
Udskiftning af de resterende 24 vinduer vil
indgå i anlægsønsker til budget for 2018.
10

Energimærker, betaling
Sag: Energimærkning af folkekirkens
bygning i 2016 (2992)

Provsten tager kontakt til menighedsrådene og
efterfølgende til Energikonsulent pga. fejl og
mangler i rapporterne.

Betaling af lovpligtig energimærkning
Den lovpligtig energimærkning af folkekirkens
bygninger er nu afsluttet og rapporterne er den
29. maj 2017 sendt til de respektive
menighedsråd.
Som aftalt på Budgetsamråd, den 31. august
2016, vil betalingen for energimærkningen ske
fra provstiet.
Energimærkningen er en pålagt og uforudset
udgift for 2016, som der ikke er budgetteret i
2016, hvor opgaven var pålagt til at være
afsluttet.
11

Likviditetslån
Sag: Ansøgning likviditetslån (3178) Østerlarsker Sogn

Provstiudvalget bevilger likviditetslån på kr.
150.000 til Østerlars Menighedsråd. Lånebeløbet
vil blive udbetalt senest den 28. juni 2017 og det
tilbagebetales ultimo september 2017

Likviditetslån
Østerlars Menighedsråd søger om likviditetslån
på kr. 150.000.
Menighedsrådet har i 1. halvår fået udført
anlægsopgaver for kr. 200.000. Desuden
forventes udgift til klargøring af præstegård til
primo juli på ca. kr. 75.000.
En stor del af indtægten til drift kommer fra
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turistindtægter, og da turistsæsonen kun lige er
gået igang påvirker dette også likviditeten.
Som det ser ud nu, så har menighedsrådet ikke
midler til løn og terminsydelse ultimo juni.
Menighedsrådet forventer at kunne
tilbagebetale lånet ultimo september.
12

Bornholms Regionskommune genfremsender
brev fra 2013
Sag: Dødsboer udlagt til Bornholms
Regionskommune (3168)

Provstiudvalget videresender meddelsen fra
Bornholms Kommune til Menighedsrådene.

Bornholms Regionskommune genfremsender
brev fra 2013
Bornholms Regionskommune (BRK) beder nu
om, at der indskærpes for enkelte kirkegårde, at
der ikke fremsendes regninger på urnegravsted
og gravstedsvedligeholdelse fra GIAS.
Regninger fremsendt fra GIAS vil fremadrette
blive ignoreret.
Jf. brev af 12. marts 2013 vil fremtidige
betalinger fra BRK herefter kun omfatte
kremering, gravkastning og urnenedsættelse.
Kirkegårdene er, jf. LBK 1156 af 01-09-16
(gældende) om folkekirkens kirkebygning og
kirkegårde §16, forpligtet til at stille gravsteder
vederlagsfrit tilrådighed for ubemidlede.
13

Syn Rønne
Sag: Provstesyn 2017 (3173) - Rønne Sogn

Punktet udsættes til næste møde

Provstesyn Rønne
Rønne Syd, bolig og sognegård
Rønne Nord, bolig og sognegård
Præstegårdsladen
Sct. Nicolai Kirke
Rønne Kirkegård og kapel
14

Syn Allinge Præstegård og Allinge Kirke
Sag: Syn Allinge (3165) - Allinge-Sandvig
Sogn

Punktet udsættes til næste møde

Synsrapporter Allinge Præstegård og Allinge
Kirke 2017

15

Syn Sct. Povl Kirke
Sag: Syn Poulsker kirke (2921) - Poulsker
Sogn
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Synsrapport Sct. Povl Kirke og præstebolig
2017
Præstebolig og Kirke
16

Syn Aaker-Pedersker 2017
Sag: Syn Aa Kirke (2889) - Aaker Sogn

Punktet udsættes til næste møde

Synsrapporter Aaker-Pedersker 2017
Syn af Peders og Aa Kirke
Syn af Aaker Præstegård
17

Syn Ibs Kirke 2017
Sag: Syn Ibs Kirke (2915) - Ibsker Sogn

Punktet udsættes til næste møde

Synsrapport Ibs Kirke 2017

18

Syn Rø Kirke, Sct. Clemens Kirke og
Klemensker Præstegård
Sag: Synrapporter Klemensker-Rø (3181) Klemensker Sogn

Punktet udsættes til næste møde

Synrapporter Rø Kirke, Sct. Clemens Kirke og
Klemensker Præstegård

19

Ang. evt. interesse for Bornholms provsti
med henblik på at være prøveprovsti
Sag: Folkekirkens Børnetjeneste (3122)

Provstiudvalget ønsker ikke at indgå som
prøveprovsti for Folkekirkens Børnetjeneste, da der
for øjeblikket mangler ressourcer at afsætte til
området.

Information med henblik op evt. interesse for at
være prøveprovsti for Folkekirkens
Børnetjeneste

20

Fald i renteafkast på gravstedskapitaler
Drøftelse af det faldende renteafkast for
gravstedskapitalers betydning for
kirkekassernes foreløbige ligning for 2018

21

Annoncering Eniro
Sag: Optagelse i Krak (2905)

Tilbud om fælles annonce på www.krak.dk
Der udgives ikke længere trykte telefonbøger
for Bornholm.
Eniro har derfor henvendt sig ang. fælles
annoncen, som der tidligere er indrykket i
Regionalbogen (De gule sider), og tilbyder
lignende annonce på www.krak.dk
Referat,21-06-2017
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Prisen er ca. den samme, som den tidligere
trykte annonce kr. 19.000
Annoncen har indeholdt oplysning om
telefonnummeret til alle sognepræster, samt
Kirkekontor i Rønne og Nexø, samt
kirkegårdskontor i Rønne
Skal annoncen fortsætte i 2018 som netannonce?
22

23

Forslag til Budget 2018 PUK
Sag: Budgetlægning 2018 (3117)

Budgetforslaget for PUK for 2018 er godkendt med
ligningsbeløb på kr. 1.295.000

Budgetudkast PUK Bornholm 2018

Provsten sender ansøgning om kompensation for
forhøjet stiftsbidrag til Stiftsudvalget

Fastsættelse af dato for orienteringsmøde for
valg til provstiudvalg
Sag: Valg til Provstiudvalg 2017-2021 (3174)
Jf. mail fra Kirkeministeriet skal der afholdes
orienteringsmøde om valg til provstiudvalg i
perioden 14. august - 3. september
Ny bekendtgørelse forventes vedtaget ultimo
juni 2017.

Der indkaldes til orienteringsmøde om valg for
provstiudvalg mandag den 21. august, kl. 19.00

Valg til PU 2017

24

Sådan bruger I provstirevisorerne
Sag: Provstirevisorerne (3184)

Provstiudvalget indkalder til møde med revisor,
menighedsrådsformænd og kasserere i november
2017. Endelig dato vil blive aftalt med revisor.

Sådan bruger I provstirevisorerne
Vigtig uddrag fra vejledning og årshjul
Møde med revisor, menighedsrådsformænd og
kasserere:
Provstiudvalget skal tage initiativ til dette årlige
møde
Om regnskabssyn:
Jf. vejledning, kan menighedsrådet, efter aftale
med Provstiudvalget, ønske at rekvirere et
regnskabssyn. Fast pris for ét regnskabssyn er
750 kr. Menighedsrådet betaler selv for
regnskabssynet.
Om Budgetsamråd:
I vejledningen står at Budgetsamrådet skal
afholdes inden 15. juni.
Sekretæren har henvendt sig til Kbh. Stift ang.
denne dato.
Stiftet har herefter henvendt sig til
udbudsgruppen, da det ikke giver megen
mening, at holde budgetsamråd inden bidragene
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skal være sendt ind. Stiftet mener ikke, at
provstiudvalget skal hasteindkalde til
budgetsamråd, da de antager, indtil andet er
bevist, at det fortsat er muligt at afholde
budgetsamråd i september, blot fristen for
udmelding af driftsrammer og
anlægsbevillinger kan overholdes den 15.
september.
25

Konference den 30. september i Fredericia
Sag: Indbydelse til konference for
provstiudvalgsmedlemmer (3179)

Punktet udsættes til næste møde

Konference den 30. september i Fredericia

26

Provstisekretær
Sag: Provstisekretær, kurser, rejser mm
(2988)
Ansøgninger fra sekretær om:

Provstiudvalget godkender anskaffelse af
mobiltelefon til sekretær samt deltagelse i
facilitatorkursus i november 2017

Anskaffelse af mobiltelefon.
Mobilabonnement incl. fritale til kr. 132,00 pr.
kvt. / kr. 528 pr. år
Samtidig foreslås opsigelse af nuværende
fastnetnummer 56913195.
Fastnetabonnement koster kr. 459 pr. kvt. / kr.
1.836 pr. år.
Evt. ændring vil betyde besparelse på ca. kr.
327 pr. kvt. / ca. kr. 1.308 pr. år.
Deltagelse i facilitatorkursus fra 8.- 10.
november i Middelfart. Pris kr. 7.500 +
rejseudgifter. Kursusbeskrivelse vedlagt som
bilag.
Facilitatorkursus
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Svar fra Stift - Nyt tag på Sankt Ibs Kirkes
våbenhus
Sag: Ansøgning om udskriftning af taget på
våbenhus (3092) - Ibsker Sogn

Punktet udsættes til næste møde

Svar fra Stift - Nyt tag på Sankt Ibs Kirkes
våbenhus
Med henvisning til konsulenternes udtalelser
meddeler stiftsøvrigheden, at de på det
foreliggende grundlag ikke finder at kunne
godkende projektet til udførelse.
Stiftsøvrigheden anmoder om, at der som
beskrevet i konsulenternes udtalelser
udarbejdes et mere udførligt materiale,
herunder tilstandsbeskrivelse, tegningsmateriale
og en fyldigere fotodokumentation, som
forholder sig til de af konsulenterne påpegede
forhold med henblik på sagens fornyede
forelæggelse for konsulenterne og
stiftsøvrigheden.
Det reviderede materiale indsendes til
stiftsøvrigheden via Bornholms Provsti evt.
ledsaget af ligeledes revideret overslag og
finansieringsplan.
28

Notat vedr. revnedannelser i hvælv samt
forslag til forundersøgelse af kalkmalerier
NM j.nr. 16 - 03629
Sag: Nylars kirke. Besigtigelsesrapporter.
(3164) - Nylarsker Sogn

Punktet udsættes til næste møde

Notat vedr. revnedannelser i hvælv samt forslag
til forundersøgelse af kalkmalerier NM j.nr. 16
- 03629
Provstiet har modtaget to besigtigelsesrapporter
vedr.:
Revnedannelse i hvælv
Forslag til forundersøgelse af kalkmalerier
29

Svar fra Stiftet: Ansøgning om nedlæggelse
af kapel
Sag: Ansøgning om nedlæggelse af gl. kapel
ved Sct. Knuds Kirke (3150) - Knudsker Sogn

Punktet udsættes til næste møde

Svar fra Stiftet: Ansøgning om nedlæggelse af
kapel
Inden stiftet behandler ansøgningen, bedes
menighedsrådet fremsende skitseprojekt med
illustration og beskrivelse af de fremtidige
forhold.
30

VS: Skt. Peders kirke, Bornholm NM j.nr.
17-01136
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Sag: Peders Kirke - udvendig kalkning (2879)
- Pedersker Sogn
VS: Skt. Peders kirke, Bornholm NM j.nr. 1701136
Svar fra Nationalmusset ang. behandling af
blysprossede vinduer og udvendig
istandsættelse generelt af Sct. Peders Kirke
31

Taget på Aa Kirke
Sag: Taget på Aa Kirke (3172) - Aaker Sogn

Punktet udsættes til næste møde

Taget på Aa Kirke
Budgetønske 2018:
Byggeteknisk notat vedr. anlægsønske for
2018, om udskiftning af tag på Aa Kirke
Jf. budgetforslag er der søgt om kr. 313.000 til
nyt blytag på Apsis
Ansøgningen genoptages på
Provstiudvalgsmødet den 31. august, ved
gennemgang af budgetter for 2018

32

Ansøgning om flere timer til
sognemedhjælperen i Knudsker
Sag: Ansøgning om flere timer til
sognemedhjælperen i Knudsker (3156) Knudsker Sogn

Punktet udsættes til næste møde

Ansøgning om flere timer til
sognemedhjælperen i Knudsker
Budgetønske 2018 og frem:
Knudsker Menighedsråd søger om midler for
2018 og fremover til at udvide timetallet for
sognemedhjælper fra 6t pr. uge til 6½ time pr.
uge
Årlig merudgift kr. 5.400,- pr. år.
Ansøgningen genoptages på
Provstiudvalgsmødet den 31. august, ved
gennemgang af budgetter for 2018
33

Siden sidst

34

Eventuelt

Punktet udsættes til næste møde

Kommende PU-møder:
torsdag den 31. august kl. 11.00
torsdag den 7. september kl. 14.00
tirsdag den 24. oktober kl. 14.00
mødedato for november aftales senere
Budgetsamråd, tirsdag den 5. september kl
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19.00
Reformationsfejringen:
Torsdag den 31. august kl. 19.30, Foredrag ved
Martin Swartz Lausten i Svaneke Kirke
Distriktsforeningen:
Tirsdag den 12. september kl. 19.00,
Efterårsmøde, Generalsekretær i
Bibelskelskabet, Birgitte Stoklund Larsen,
fortæller om "Flugt i Bibelen"

Referat,21-06-2017

Side: 11

