Referat
Bornholms Provsti – Møder

19-05-16 Provstiudvalgsmøde - d. 16-05-2019 kl. 09:00 til 12:00
Deltagere:
Poul Ove Kofod, Henning Kiilerich, Anette Kaas, Svend Aage Kristoffersen, Ulla Margrethe Pedersen, Jens
Borg Spliid, Johannes Gregers Jensen
Afbud fra Jack Rønne Frederiksen
Jens Borg Spliid forlod mødet kl. 9.40 og han deltog ikke i behandling af punkterne 9 til 25

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

2 - Fra Allinge, ansøgning om ekstra 5% bevilling, til Provstiudvalget bevilgede kr. 42.050 af 5% midlerne
renovering af Allinge Præstegård
til Allinge Menighedsråd i forbindelse med
renovering af Allinge Præstegård til dækning af:
Allinge Menighedsråd søger om 5% midlerne til
kr. 30.650 til reparation af tag
dækning af tillægsudgifter i forbindelse med
kr. 11.400 til ekstra malerarbejde
renovering af Allinge Præstegård:
kr. 30.650 for reparation af tag
kr. 11.400 til ekstra malerarbejde
kr. 42.050 ansøgning i alt
Sager:
(BHP) Byggesag og 5% midler - Allinge - Renovering
af præstebolig 2018-2019 (2018 - 38655)
(BHP) Byggesag og 5% midler - Allinge - Renovering
af præstebolig 2018-2019 (2018 - 38655)
Bilag:
IMG_0001, VS IMG_0001.pdf, VS IMG_0001.pdf,
IMG_0001

3 - Fra Gudhjem MR, ansøgning om 5% midler,
udgifter til skelsag
Gudhjem Menighedsråd søger om 5% midler til
dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse
med skelforretning og hegnsyn, vedr. Kirkevej og
Kirkestien, på i alt kr. 44.338,85

Provstiudvalget bevilgede op til kr. 44.339 af 5%
midlerne til dækning af merudgift i forbindelse med
skelsag.

Sager:
(BHP) Skelforretning - Gudhjem kirke og nabo på
Kirkevej - 2018-2019 (2018 - 22102)
Bilag:
Gudhjem, ansøgning 5% midler, Hegnsynsprotokol
underskrevet Gudhjem. Kirkestien og Kirkevej,
Omkostningsopgørelse Skelsag, Hegnssyn Sagsnr
33327, 217868 - Hegnsyn, Kirkestien og Kirkevej,
Gudhjem

4 - Fra Gudhjem, ansøgning om omdisponering af
anlægsmidler til drift
Gudhjem Menighedsråd søger om overførsel af de
resterende anlægsmidler fra bevilling til
forskønnelse af kirkegården på kr. 26.410 til
driftsrammen med begrundelse i at kirkens økonomi
og likviditet for tiden er meget trængt.

Provstiudvalget godkender at Gudhjem
menighedsråd overfører resterende anlægsmidler fra
bevilling til forskønnelse af kirkegården på kr. 26.410
til driftsrammen

Sager:
(BHP) Omdisponering anlægsmidler - Gudhjem 2019 (2019 - 16097)
Bilag:
Gudhjem, ompispenering anlægsmidler

5 - Fra Gudhjem, Ansøgning om salg af sprøjtehuset Provstiudvalget godkender at
v/Gudhjem Kirke
Gudhjem Menighedsråd sælger sprøjtehuset
Gudhjem Menighedsråd ønsker provstiudvalget
samtykke til salg af sprøjtehuset.
Huset er beliggende udenfor kirkegårdsmuren.
Sager:
(BHP) Salg af bygning - Gudhjem Menighedsråd - Salg
af sprøjtehuset (2019 - 16710)
Bilag:
Ansøgning om tilladelse til salg af sprøjtehuset

6 - Fra Gudhjem, Ansøgning om ny belysning i
Gudhjem Kirke
Gudhjem menighedsråd søger om at opsætte anden
belysning, og menighedsrådet har indhentet pris på
en ny og bedre belysning, samtnye lamper forrest i
skibet. Det beløber sig med opsætning og tilslutning

Provstiudvalget opfordrer Gudhjem Menighedsråd til
at medtage ansøgningen som budgetønske for 2020

til 20.000 kr. Derudover er der behov på lysdæmning
i kirken, som vil koste kr. 36.000.
Gudhjem menighedsråd søger hermed om en bevillig
på 56.000 kr til investering ny belysning i kirken

Sager:
(BHP) Inventar, indretning - Gudhjem Kirke - Ny
belysning (2019 - 16706)
Bilag:
Ansøgning om investering i ny belysning til Gudhjem
kirke

7 - Fra Gudhjem, Ansøgning om øget driftsramme
fra 2020, til vedligehold og øgede aktiviteter

Provstiudvalget opfordrer Gudhjem Menighedsråd til
at medtage ansøgningerne som budgetønske
for 2020.
Gudhjem menighedsråd søger om udvidet
Provstiudvalget er indstillet på at drøfte de
driftsramme fra 2020 pga. opnormering af den fælles indsendte ansøgninger med menighedsrådet.
organist stillingen i Gudhjem og Østerlars.
Gudhjem menighedsråd har desuden udarbejdet en
4-årig plan for vedligehold af kirkebygningen, og
rådet søger derfor også om udvidelse af driftsramme
for 2020, 2021 og 2022 jf. fremsendte
vedligeholdelsesplan.
Ansøgning er indsendt på baggrund af en situation
præget af stort efterslæb.
Sager:
(BHP) Budgetlægning - Bornholms Provsti - 2020
(2018 - 36192)
Bilag:
Ansøgning om udvidelse af budgetrammen i forhold
til øgede aktiviteter, Ansøgning om udvidelse af
budgetrammen i forhold til vedligeholdelse af
Gudhjem kirke, Gudhjem Kirke budgetønsker til
Provstiudvalg

8 - PUK Bornholm Kvartalsrapport 1. kvt. 2019
Kvartalsrapport for 1. kvt. 2019 til godkendelse

Sager:
(BHP) Kvartalsrapporter 2019 - PUK Bornholm (2019
- 15319)

Provstiudvalget godkender regnskabsrapport for 1.
kvartal for 2019 for PUK-Bornholm

Bilag:
Aktdokument, PUK Bornholm Kvartalsrapport 1. kvt.
2019

9 - Foreløbig budget 2020 PUK-Bornholm til
godkendelse

Provstiudvalget godkender det foreløbige budget
2020 for PUK-bornholm.

Foreløbig budget 2020 PUK-Bornholm til
godkendelse
Den udmeldte ligning for PUK-Bornholm lyder på kr.
1.456.900
Det administrative udarbejdede budget for 2020 er
udarbejdet med et ligningsbehov på kr. 1.556.000
Der søges om merbevilling på kr. 74.100, som
begrundes med:
Formål 2:
kr. 99.000 til merudgift til drift af nye
kontorfaciliteter (Storegade 17)
Formål 3:
kr. -30.000 besparelse på lønomkostninger ved
salmesangsprojekt (overgået til FSB)
kr. -24.000 besparelse på husleje til FSB (udgiften
ligger nu under formål 2)
kr. 24.000 merudgift til kurser, kørsel til skoler/kirker
mv. til teolog i FSB
Formål 6:
kr. 5.100 forhøjelse af stiftsbidrag (kr. 7.500) mindre
besparelser (kr. -2.400)
Der er budgetteret med et forbrug på kr. 25.000 af
Frie midler fra samarbejdsaftalens "Pulje til nye
fælles projekter" til fælles annoncering
af menighedsrådsvalget i 2020
Sager:
(BHP) Budget - PUK Bornholm - 2020 (2019 - 7635)
Bilag:
Foreløbig PUK-budget 2020 v09-05-19, Specificeret
budget for lokaleomkostninger 2020

10 - Prisfastsættelse af Kister på køl
Krematoriet var sidste år nødsaget til at udvide
kølekapaciteten i modtagelsen fra seks til ni
pladser, og der blev investeret i nye kistehylder og
en ny stabler, der kunne løfte kisterne højere op. Det

Provstiudvalget godkender at der fremover tages en
betaling for kister på køl på kr. 200 pr. påbegyndt uge.

lykkedes at gøre det inden for de fysiske rammer af
det eksisterende kølerum.
Så nu har krematoriet i alt femten kølepladser, ni i
modtagelsen og seks i kælderen, og det har vist sig,
at det meget ofte er fuldt udnyttet.
Rønne Menighedsråd har drøftet, hvordan
udgifterne dels til udbygning af kølekapaciteten, og
dels den ret dyre drift af kølerummene skal
finansieres, og Rønne menighedsråd indstiller derfor
til provstiet, at der fremover tages en betaling for
kister på køl på kr. 200 pr. påbegyndt uge.
Det er en lavere pris end andre steder i landet, men
da man har kunnet lave en ombygning inden for de
eksisterende rammer, og desuden kan holde
køleudgifterne på et rimeligt niveau, foreslår
menighedsrådet at tage denne lave pris.

Sager:
(BHP) Prisfastsættelse - Kister på køl - Bornholms
Provsti (2019 - 16439)
Bilag:
Aktdokument, Kister på køl

11 - Information fra PU om Barns 1. og 2. sygedag
samt Omsorgsdage for ansatte i Folkekirken

Provstiudvalget henviser menighedsrådene til at
rette henvendelse til Landsforeningen af
menighedsråd eller evt. drøftelse i erfagruppe for
Forslag om at provstiudvalget sender information til regnskabsførere.
menighedsrådene om, hvordan barns 1. og 2.
sygedage samt omsorgsdage skal administreres.

Sager:
(BHP) Regelsæt - Barns 1. sygedag og omsorgsdage Bornholms Provsti (2019 - 12514)
Bilag:
Aktdokument

12 - Synsrapport provstesyn Allinge

Vedligeholdelse op til kr. 50.000 anses som

almindelig drift.
Synsrapporter fra provstesyn i Allinge den 9. april til Øvrige forhold skal indgå i prioriteringen ved
budgetlægning af anlægsudgifter.
godkendelse
Synsrapporterne er godkendt
Allinge Præstegård
Allinge Kirke, kirkegård og kapel
Sager:
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2019 (2019 - 10868)
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2019 (2019 - 10868)
Bilag:
Syn Allinge Præstegård, Syn Allinge Kirke, Kapel og
kirkegård

Vedligeholdelse op til kr. 50.000 anses som
almindelig drift.
Synsrapporter fra provstesyn i Tejn og Olsker den 11. Øvrige forhold skal indgå i prioriteringen ved
april til godkendelse
budgetlægning af anlægsudgifter.
Synsrapporterne er godkendt
Olsker Præstegård
Tejn Kirke og kirkegård
Skt. Ols Kirke og kirkegård
13 - Synsrapport provstesyn Tejn og Olsker

Sager:
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2019 (2019 - 10868)
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2019 (2019 - 10868)
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2019 (2019 - 10868)
Bilag:
Syn - Ols kirke, Syn - Tejn kirke, Syn - Olsker
præstegård

14 - Synsrapport Nylars
Synsrapport fra menighedsrådet til godkendelse
Nylars Kirke

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

Sager:
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2019 (2019 - 10868)
Bilag:
Nylars kirke - syn 09.04 2019

15 - Synsrapporter Rønne
Synsrapporter fra menighedsrådet til godkendelse
Sognegård Åvej
Præstebolig Åvej
Præstebolig Søndergårds Allé
Sognegård Søndergårds Allé
Sognegård Præstegårdsladen

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

Præstegård Søborgstræde
Rønne Kirkegård
Skt. Nicolai Kirke
Sager:
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2019 (2019 - 10868)
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2019 (2019 - 10868)
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2019 (2019 - 10868)
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2019 (2019 - 10868)
Bilag:
Syn Åvej Sognegård, Syn Åvej Præstebolig, Syn
Søndergårds Alle, Sognegård, Syn Søndergårds Alle,
Præstebolig, Syn Præstegårdsladen, Syn
Søborgstræde Præstegård, Syn Rønne Kirkegård, Syn
Skt. Nicolai Rønne

16 - Synsrapporter, Knudsker
Synsrapporter fra menighedsrådet til godkendelse
Skt. Knuds Kirke
Knudsker Præstebolig

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

Sager:
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2019 (2019 - 10868)
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2019 (2019 - 10868)
Bilag:
Syn Knudsker Kirke, Syn Knudsker præstegård

17 - Synsrapporter, Vestermarie
Synsrapporter fra menighedsrådet til godkendelse
Vestermarie Kirke
Vestermarie Sognegård
Sager:
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2019 (2019 - 10868)
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2019 (2019 - 10868)

Provstiudvalget erklærer Svend Aage Kristoffersen
inhabil og han deltog ikke i sagens afgørelse
Vedligeholdelse op til kr. 50.000 anses som
almindelig drift.
Øvrige forhold skal indgå i prioriteringen ved
budgetlægning af anlægsudgifter.
Synsrapporten er godkendt

Bilag:
Syn Vestermarie Sognegård, Syn Vestermarie Kirke

18 - Synsrapport, Povlsker
Synsrapporter fra menighedsrådet til godkendelse
Skt. Povls Kirke
Sager:
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2019 (2019 - 10868)

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

Bilag:
SCAN0164

19 - Synsrapport Rutsker
Synsrapporter fra menighedsrådet til godkendelse
Ruts Kirke

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

Sager:
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2019 (2019 - 10868)
Bilag:
CCF09052019_00003

20 - ORIENTERING: Anmodning om frigivelse af
bundne midler i Stiftet til Østermarie

Taget til efterretning

Anmodning fra Østermarie Menighedsråd
om frigivelse af bundne midler på kr. 216.185 er
sendt til Kbh. Stift den 6. maj 2019.
Beløbet ønskes benyttet til delvis finansiering
af totalrenovering af 1. sal i præstegården.
Finansieringsplanen er:
Bevilget anlægsramme i 2019 kr. 600.000
Frigivelse af stiftsmidler kr. 216.185
Benyttelse af frie midler i kirkekassen kr. 16.315
Finansiering i alt kr. 832.500
Sager:
(BHP) Frigivelse bundne midler - Østermarie MR Renovering af præstegården (2019 - 16013)
Bilag:
Frigivelse af stiftsmidler, Frigivelse af stiftsmidler

21 - ORIENTERING: Likviditetslån til Bodilsker
Menighedsråd
Bodilsker Menighedsråd har, på baggrund af snart
afsluttet renovering af Bodilsker Præstegård, ansøgt
provstiudvalget om et likviditetslån i 5% midlerne på
kr. 450.000.
Lånebehovet opstår da Bodilsker Menighedsråd på
nuværende tidspunkt kun har modtaget 4/12 af
anlægsbevilling i 2019 til projektet.
Kassebeholdningen for 5% midler er p.t. ikke af en

Taget til efterretning

størrelse, så PU deraf kan bevilge et likviditetslån på
kr. 450.000. Provstiudvalget har derfor henvendt sig
til Aaker-Pedersker Menighedsråd, da de for
nuværende har likviditet til at yde et lån til Bodilsker
Menighedsråd.
Långiver Aaker-Pedersker Menighedsråd den 12.
april 2019 har overført kr. 450.000 til låntager
Bodilsker Menighedsråd.
Lånet ydes rentefrit og beløbet tilbagebetales senest
den 6. december 2019.

Sager:
(BHP) Byggesag - Bodilsker - Renovering af
præstegård 2018-2019 (2018 - 9742)
(BHP) Byggesag - Bodilsker - Renovering af
præstegård 2018-2019 (2018 - 9742)
Bilag:
Betalingsdetaljer Bodilsker, SV Lån fra AakerPedersker Menighedråd til Bodilsker Menighedsråd
(STPR F2 452920), SV Til PU, om likviditetslån til
Bodilsker, vedr. præstegård (STPR F2 449876)

22 - ORIENTERING, Ansøgninger til Stiftsbidrag 2020 Taget til efterretning
fra Bornholms Provsti
Fra Bornholms Provsti er der for budgetåret 2020
søgt om tilskud fra Stiftbidraget til:
Folkemødet 2020, kr. 21.500
Besøg af "Din tro min tro", kr. 16.000
Salmesangsprojekt med deltagelse af skoler fra hele
øen, kr. 26.000
Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm, kr. 60.000
Korweekend, øens børnekor, kr. 17.000
Foredragsrække, kr. 45.000
I alt ansøgt, kr. 185.500,00

Sager:
(BHP) Bindende stiftsbidrag - 2020 - Ansøgninger,
oplysninger og bevillinger (2019 - 3939)
Bilag:
Aktdokument

23 - ORIENTERING om Storegade 17

Provsten orienterede

Om overtagelse, klargøring og indflytning mm i nye
kontorlokaler

24 - ORIENTERING, BRK godkendt ansøgning om
fritagelse for ejendomsskat, Storegade 17 Rønne

Taget til efterretning

På baggrund af fremsendt ansøgning meddeler
BRK, at PU bevilges fritagelse for grundskyld pr. 1.
juli 2019 på Storegade 17, Rønne, i henhold til Lov
om ejendomsskat, lovbek. nr. 1104 af 22 august
2013.
BRK afventer meddelelse fra Tinglysningsretten om
at Bornholms Provsti er de tinglyste ejere på
ejendommen.
Sager:
(BHP) Provstikontor - myndighedsansøgninger Storegade 17 (2019 - 14699)
Bilag:
SV Til BRK, ansøgning om fritagelse for
ejendomsskat, Storegade 17 Rønne (STPR F2 460928)

25 - Siden sidst

Provsten orienterede

26 - Eventuelt

Planlagte provstiudvalgsmøder:
den 6. juni kl. 9.00
den 22. august kl. 9.00
den 5. september kl. 11.00
den 10. oktober kl. 9.00
den 14. november kl. 9.00
Budgetsamråd kl. 19.00
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