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Afbud fra Jens Borg Spliid

Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

2

Indkaldelse af ansøgninger til det bindende
stiftsbidrag 2019
Sag: Bindende stiftsbidrag 2019 (3263)

Provstikontoret udarbejder ansøgninger til det
bindende stiftsbidrag for 2019 for følgende
aktiviteter:
 Folkemødet
 Korweekend
 Salmesangsprojekt
 Skoletjenesten
 Din Tro Min Tro
 Vintermatiné, se punkt 8

Der er mulighed for at søge midler til aktiviteter i
budgetåret 2019.
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.
Ansøgningsfristen er den 20. april 2018
Til orientering er der er i 2018 bevilget et
samlet tilskud fra stiftsmidler på kr. 115.000 til
følgende:
Folkemødet, Korweekend, Salmesangsprojekt,
Din tro min tro, Skoletjenesten

3

Modtagne ansøgninger om besøg ved
konsulentrunden den 23. maj 2018
Sag: Konsulentrunde - forår 2018 (3294)
Ansøgninger fra
Allinge, vedr. Kapellet
Bodilsker, vedr. menighedslokaler
Nyker, vedr. menighedslokaler
Olsker, vedr. modernisering af opvarmning i kirken
Poulsker, vedr. ny bygning ved kirken
Rønne, vedr. problemer med belægning ved kirken
Svaneke, vedr. kirkerummet, ønske om vise billeder/film

De modtagne ansøgninger om besøg ved
konsulentrunden vil blive indsendt til Kbh. Stift til
nærmere planlægning af dagen.
Menighedsrådene får efterfølgende svar på ansøgning
om besøg og evt. et program for dagen.

og ønske om fjerne bænkerække
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4

Sagen udsættes til projektet er endelig godkendt fra
stiftsøvrigheden.

Rutsker, tilbagebetaling af anlægsmidler
Sag: Ruts Kirke - indvendig renovering
(3261) - Rutsker Sogn
Rutsker, om tilbagebetaling af anlægsmidler, vedr.
vedr. maling af Ruts Kirke, 2 etape
Se vedhæftede bilag

5

Foreløbige driftsrammer for 2019
Sag: Budgetlægning 2019 (3282)

De beregnede foreløbige driftsrammer og udkast til
brev til menighedsråd er godkendt.

Til godkendelse:
 Beregning af de foreløbige driftsrammer for 2019
 Udkast til brev til menighedsrådene

6

Ansøgning om tillægsbevilling
Sag: Indretning af graverbygning (2962)

Udvalget erklærer Ulla Pedersen inhabil og Ulla
deltog ikke i beslutningen.

Svaneke Menighedsråd har i juni 2017 fået
provstiudvalgets godkendelse til
at overføre kr. 100.000 bevilget til indretning af
graverkontor/mødelokale i det nedlagte kapel
til istandsættelse og ny indretning af eksisterende
kirkegårdskontor.

Provstiudvalget bevilger de kr. 56.000 til Svaneke
menighedsråd af 5% midlerne til dækning af
merudgift til indretning af kirkegårdskontor ved
Svaneke Kirke som ansøgt.

Menighedsrådet har nu indhentet tilbud på projektet,
som i alt beløber til kr. 155.787,50
Derfor søger menighedsrådet om en tillægsbevilling
på kr. 56.000 til dækning af merudgiften til
renoveringen.

7

Fornyet ansøgning fra Bodilsker Menighedsråd
Sag: Ansøgning om renovering af Bodilsker
Præstegård 2018 (3288)

Provstiudvalget tager til efterretning af alle tre
menighedsråd i pastoratet har ønsket at Bodilsker
præstegården bliver bolig for ny præst.

Bodilsker Menighedsråd ønsker at præstegården i
Bodilsker bliver bolig for den nye præst. Rådet
ønsker at renovere præstegården i stueplan og 2
værelser på loftetagen. Øvrig loftsrum bevares som
det er nu.

Menighedsrådet skal indsende skitseprojekt for
renovering af præstegården.

Rådet ønsker at nedrive længe i gården. På denne
placering ønsker de at bygge en sognegård med
møderum, toilet, køkken og gang med indgang fra
havesiden, og med tagvinduer i gårdsiden af
bygningen, så det ikke genere den kommende
privatbeboelse.
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Bodilsker Menighedsråd har opbakning fra Svaneke
Menighedsråd, og fra dele af Ibsker Menighedsråd
Rådet ønsker at søge om midler til renovering af
præsteboligen, når de kender den udgiften.
De kr. 900.000 bevilget i budget 2018 til renovering
af præstebolig ønsker rådet at benytte til sognegård
Desuden søger de om mulighed for salg af 12 ha jord.

8

Ansøgning om tilskud til Vintermatinèer 2019
Svaneke Menighedsråd
Svaneke Menighedsråd søger hermed om kr. 50.000,i tilskud til udvikling af 12 Vintermatinéer 2019.
Med Vintermatinéerne vil rådet gerne være med til at
fastholde kirken som et åbent rum, hvor man kan
opleve koncerter med musik.

Svaneke Menighedsråd har efterfølgende oplyst, at
der ikke tale om en ansøgning af særbevilling, men
en ide til aktiviteter til ansøgning om stiftsbidraget
for 2019.
Ansøgninger til stiftsbidraget kan være betinget af at
dække arrangementer for hele provstiet, og derfor bør
aktiviteten udvides i et bredere samarbejde.
Provsten kontakter menighedsrådet for at få
specificeret aktiviteten til en evt. ansøgning til
stiftsbidraget.
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Stiftsøvrighedens svar og godkendelse af
detailprojekt
Sag: Personalerum ved Aa Kirke (2961)

Taget til efterregning

Stiftsøvrighedens afgørelse:
Med henvisning til konsulenternes udtalelser skal
stiftsøvrigheden herved meddele endelig godkendelse
af det fremsendte detailprojekt.
Projektet kan således danne grundlag for arbejdernes
udførelse, idet dog bemærkes, at arbejderne ikke bør
igangsættes førend menighedsrådet har sikkerhed for
dækning af samtlige udgifter.
Vedrørende konsulenternes bemærkninger angående
forholdet mellem det kirkelige regelsæt
vedrørende kirkebygninger og kirkegårde og
planlovgivningen, herunder bevarende lokalplaner,
vil stiftet i særskilt brev tage dette spørgsmål op over
for Bornholms Regionskommune.

10

Siden sidst

Udvalget efterlyser en central udmelding om
Persondataforordningen i Folkekirken. Vi afventer
udmelding fra ministeriet, og anbefaler at
menighedsrådene følger de nuværende regler.

11

Eventuelt

Ingen bemærkninger

Planlagte provstiudvalgsmøder:
den 17. maj kl. 14.00
den 21. juni kl. 14.00
den 23. aug kl. 9.00
den 6. sept kl. 9.00
den 25. okt kl. 14.00
den 29. nov kl. 14.00
Budgetsamråd
den 4. sept kl. 19.00
Distriktsforeningen:
Forårsmøde den 18. april kl. 19.00
Efterårsmøde den 4. oktober kl. 19.00
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