Referat for: Bornholms Provstiudvalg
PU møde 4. maj 2017. Kl. 14:00
Mødested: Søborgstræde 11, Rønne

Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Der er tilføjet nyt punkt 15 og 16
Begge ounkter er ansøgninger fra Poulsker

2

Forpagtningskontrakt Bodilsker
Sag: PU-møde (3125)

Provstiudvalget godkender forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Bodilsker
Forpagtningskontrakt gældende for perioden 1.
okt. 2016 til 30. sept. 2021
3

5% midler - ansøgning fra Nexø til
radonsikring af præstegård
Sag: 5% midler - ansøgning Nexø til løn
under sygdom (3123) - Nexø Sogn
5% midler - ansøgning fra Nexø til
radonsikring af præstegård
Udgifterne til radonsikring i Nexø Præstegård,
som blev pålagt menighedsrådet at udføre er jf.
vedhæftede kr. 34.097,75
Nexø Menighedsråd søger om 5% midler til
dækning af ovenstående udgift.

4

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

Udvalget erklærede Jens Borg Spliid inhabil og han
deltog ikke i beslutningen.
Udvalget fastholder tidligere meddelt afslag på
ansøgning om dækning af udgifter til radonsikring.
Afslaget gives med begrundelse i Nexø sogns
beholdning af frie midler ultimo 2016

Udvalget erklærede Jack Frederiksen inhabil, og
han deltog ikke i beslutningen.
Provstiudvalget anbefaler nedlæggelse af kapel ved
Sct. Knuds Kirke

Ansøgning
Knudsker Menighedsråd søger om tilladelse til
nedlæggelse af gammelt kapelrum.
Kapelrummet er ikke benyttet som kapel i
mange år.
Det er planen, at rummet fremover kan benyttes
som samtalerum, venterum for brudepar,
dåbsgæster, korøvelokale, luciaoptog og evt.
kontorfunktion for graver og andre af kirkens
personale.
5

Indflytningssyn
Sag: Indflytningssyn Ibsker Præstegård
(3148) - Ibsker Sogn

Referat,04-05-2017

Udskiftning af indvendige døre skal indgå i
prioriteringen ved budgetlægning af anlægsudgifter
for budget 2018.
Øvrige vedligeholdelse nævnt i synsrapporten skal
udarbejdes kan afholdes af 5%-midlerne.
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Indflytningssyn
Synsrapporten er godkendt
6

7

Udflytningssyn - Vestermarie
Sag: Udflytningssyn - Vestermarie (3132) Ibsker Sogn

Menighedsrådet skal udføre det beskrevne arbejde,
dog under hensyn til evt. kommende ombygning.
Den nødvendige vedligeholdelse nævnt i
synsrapporten kan afholdes af 5%-midlerne.

Udflytningssyn - Vestermarie

Synsrapporten er godkendt

Provstesyn Hasle
Sag: Provstesyn 2017 (3147) - Hasle Sogn

Vedligeholdelse op til kr. 50.000 anses som
almindelig drift.

Provstesyn Hasle

Øvrige forhold skal indgå i prioriteringen ved
budgetlægning af anlægsudgifter.
Synsrapporterne er godkendt

8

Provstesyn Rutsker
Sag: Provstesyn 2017 (3146) - Rutsker Sogn

Vedligeholdelse op til kr. 50.000 anses som
almindelig drift.

Provstesyn Rutsker

Øvrige forhold skal indgå i prioriteringen ved
budgetlægning af anlægsudgifter.
Synsrapporten er godkendt

9

Provstesyn Nyker
Sag: Provstesyn 2017 (3145) - Nyker Sogn

Vedligeholdelse op til kr. 50.000 anses som
almindelig drift.

Provstesyn Nyker

Øvrige forhold skal indgå i prioriteringen ved
budgetlægning af anlægsudgifter.
Synsrapporterne er godkendt

10

Provstesyn Knudsker
Sag: Provstesyn 2017 (3144) - Knudsker Sogn

Vedligeholdelse op til kr. 50.000 anses som
almindelig drift.

Provstesyn Knudsker

Øvrige forhold skal indgå i prioriteringen ved
budgetlægning af anlægsudgifter.
Synsrapporterne er godkendt

11

Provstesyn Nylars
Sag: Provstesyn 2017 (3154) - Nylarsker Sogn

Udvalget erklærede Svend Aage Christoffersen
inhabil, og han forlod lokalet under behandling af
punktet.

Nylars Kirke

Vedligeholdelse op til kr. 50.000 anses som
almindelig drift.

Nylars Præstebolig

Øvrige forhold skal indgå i prioriteringen ved
budgetlægning af anlægsudgifter.
Synsrapporterne er godkendt.

Referat,04-05-2017

Provstiudvalget fastholder beslutningen om at
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præsteboligen skal sælges.

12

Provstesyn Vestermarie
Sag: Provstesyn 2017 (3153) - Vestermarie
Sogn

Vedligeholdelse op til kr. 50.000 anses som
almindelig drift.
Øvrige forhold skal indgå i prioriteringen ved
budgetlægning af anlægsudgifter.

Vestermarie
Synsrapporten er godkendt
13

Stiftsbidrag
Sag: Stiftsbidrag (3151)

Det blev drøftet og der arbejdes videre med sagen

Stiftsbidrag
Fortsat drøftelse af størrelse af stiftsbidrag for
Bornholms Provsti
Referat stiftsrådsmøde
Se punkt 10 i referat fra Stiftsrådsmøde
14

Kvartalsregnskab PUK 1. kvt. 2017

Provstiudvalget godkendte PUK regnskabet 1. kvt.
2017

Til godkendelse
15

Udskiftning apsistag samt udskiftning af
vestre kirkegårdsmur
Sag: Ansøgninger fra Sct. Povls Kirke (3155) Poulsker Sogn

Provstiudvalget anbefaler projekterne og
ansøgningerne videre sendes til stiftet.

Udskiftning apsistag samt udskiftning af vestre
kirkegårdsmur
Poulsker Menighedsråd søger om godkendelse
af projekterne:
Udskiftning af eksisteredende egetræsspåner på
apsistaget.
Overslag kr. 400.000 + moms.
MR ønsker at begynde arbejder jf. overslag, og
efterfølgende, når omfaget er kendt, få et fast
tilbud på arbejdet.
Alternativt indhentes to tilbud på udskiftning af
spåner, uden evt. udskfitning af nedbrudt træ
for at kunne sammenligne priserne.
Anlægsbevilling i 2017 til apsistag er kr.
500.000
Udskiftning af ca. 12. lbm af vestre
kirkegårdsmur:
Overslagspris + uforudsete udg. på grund af
sandstenssøjle ved indgangslågen er kr.
110.000 + moms.
Anlægsbevilling i 2017 til omsætning af
kirkegårdsmur er kr. 137.500
Referat,04-05-2017
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Poulsker præstebolig og orgelreparation
Sag: Poulsker præstebolig og orgelreparation
(3157) - Poulsker Sogn

Beslutning
Provstiudvalget tiltræder at renovering af orglet
udføres.
Provstiudvalget tager stilling til finansieringen, når
det reviderede regnskab for 2016 foreligger.

Poulsker præstebolig og orgelreparation
Der har to gange været mus i orglet. Orglet skal
derfor renoveres. Der er givet tilbud på kr.
106.250 inkl. moms
Opgørelse over køb og salg af præstebolig er
vedlagt til drøftelse

Referat,04-05-2017
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Budget 2018 PUK

Emnet brev drøftet

Input og ønsker fra provstiudvalget til budget
2018 for Bornholms Provsti.
Budgetforslag udarbejdes provstiudvalgsmøde i
juni.
18

Fælles ESDH-løsning
Sag: ESDH (3121)

Taget til efterretning

Fælles ESDH-løsning
Kirkeministeriet, stifter og provstier skal
gennemføre
anskaffelse af en fælles ESDH-løsning for
perioden 2018-2022.
19

Introkursus Kursus for nyansatte i
folkekirken 01.06.2017
Sag: Kursus for Kbh´s og Helsingørs stift,
samt kursusreminder (2684)

Taget til efterretning

Introkursus Kursus for nyansatte i folkekirken
01.06.2017
Kursus 01.06.2017 for nyansatte i folkekirken i
perioden 1. juni 2016 til 31. maj 2017
20

Provstisekretærmøde i Stiftet 22/6-17
Sag: Provstisekretæren, kurser, rejser mm
(2988)

Taget til efterretning

Provstisekretærmøde i Stiftet 22/6-17

21

Siden sidst

22

Eventuelt
Kommende PU-møder:
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
mødedato for november aftales senere
Budgetsamråd, tirsdag den 5. september kl
19.00
Distriktsforeningen:
Kursus "Den digitale arbejdsplads", torsdag den
4 maj kl. 18.00, Sognegården, Åvej 2, Rønne

Reformationsfejringen:
Referat,04-05-2017
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Reformationsfejringen:
torsdag den 18. maj kl. 19.30 Nexø Kirke
foredrag ved Kurt E. Larsen
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