Dagsorden
Bornholms Provsti – Møder

18-05 Provstiudvalgsmøde - d. 17-05-2018, 14:00 - 16:00
Deltagere: Poul Kofod, Anette Kaas, Jack Frederiksen, Henning Kiilerich, Ulla Pedersen, Svend
Aage Kristoffersen, Jens Borg Spliid, Johannes Gregers Jensen

Kommentarer:

1 - Godkendelse af dagsorden
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Kommenteret referat:
Dagsorden er godkendt med tilføjelse af nyt punkt 15:
Ansøgning fra Rø om midler fra salg af præstegård.
2 - Anmodning om udbetaling og ny ansøgning om 5% midler Knudsker vedr. orgel
Behandlede sager:
5% midler - Renset orgel i Knudsker (2018 - 8994)
Bilag: Aktdokument, Scan0169, 19.03.2018 Knudsker kirke tilbud på rep. af bælg
Beskrivelse:
Knudsker Sogns Menighedsråd har afholdt udgifter vedr. rensning af orglet i Knudsker samt
installation af varmelegemer for at udgå skimmelsvamp fremadrettet - på i alt 49.020,16 kr. PU har
tidligere bevilget 5% midler på op til kr. 50.000 til dækning af denne udgift, og de kr. 49.020,16 er
den 4. maj 2018 overført til Knudsker Menighedsråd
Reparatøren konstaterede i denne forbindelse at bælgen i orglet var helt utæt. Det blev repareret
midlertidigt på samme tid.
Orglets bælg skal så efterfølgende udskiftes, og reparatør kommer igen til juni og udfører dette.
Tilbudspris på udskiftning af bælg er vedlagt.
Allerede bevilget af 5% midler kr. 50.000 Allerede afholdt udgift kr. 49.020,Tilbud på reparation kr. 19.020,Menighedsrådet søger derfor om yderligere kr. 18.000 af 5% midlerne til dækning af merudgift ved
reparation af orglet.
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Kommenteret referat:
Udvalget erklærer Jack Frederiksen inhabil, og han forlod lokalet under sagens afgørelse.
Provstiudvalget bevilger kr. 19.000 af 5% midlerne til dækning af udgift ved udskiftning af bælg i
orgel.
3 - Ansøgning om 5% midler, Gudhjem vedr. maskininvestering
Behandlede sager:
Ansøgning om 5% midler til maskininvestering samt godkendelse finansieringsplan (2018
- 8981)
Bilag: Aktdokument, Finansiering maskininvestering 2018, Tilbud på maskiner samt
finansiering fra Granhøj april 2018, Ansøgning om 5% midler 40.000 til maskininvestering
2018.
Beskrivelse:
Gudhjem Menighedsråd søger om 5% midler til maskininvestering.
Menighedsrådet ønsker at anskaffe maskinerne ved leasing og søger derfor også om godkendelse
finansieringsplan for årene 2019-2023
Leasingaftalen lyder på 20% udbetaling, løbetid på 72 mdr. (6 år) og med restværdi på kr. 50.000
Menighedsrådet har kun delvis egenfinansiering til investeringen og søger derfor om kr. 40.000 af
5% midlerne i 2018
Fra 2019-2023 vil der være et behov for dækning af årlig merudgift på kr. 37.344
Kommenteret referat:
Provstiudvalget giver afslag på ansøgning. Provstiudvalget godkender af princip ikke udgifter til
leasing. Udvalget imødeser fornyet ansøgning på køb af maskine.

4 - Renovering af Bodilsker præstegård
Behandlede sager:
Renovering af Bodilsker præstegård 2018 (2018 - 9742)
Bilag: Aktdokument, image1
Beskrivelse:
Bodilsker Menighedsråd har indsendt nyt skitseforslag vedr. renovering af Bodilsker Præstegård
Ligesom i det forrige projekt ryddes hele underetagen. Gulvarealet graves ud, isoleres og støbes
med varmerør i og radon sikres.
Fremtidig opvarmning bliver med luft til vand varmepumpe. Alle ydervægge isoleres, nye vinduer
og 2 terrasse døre mod syd. Bagindgang med bryggers og teknikskabet. 2 nye toiletter med brus. 2
nye værelser. Nyt køkkenalrum på ca. 37 m2 på tværs af huset med udgang til terrasse.
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Ny stue på ca. 42 m2 med udgang til terrasse. Kontor hvor der kun skal være indgang fra entréen.
Ny trappe til loftet, hvor de 2 værelser mod øst istandsættes, og resten af loftetagen forbliver som
den er. Menighedsrådet har valgt at fremsende denne beskrive i første omgang.
Hvis skitsen af projektet og den korte beskrivelse bliver godkendt af provstiudvalget, vil rådet
indsende fuld beskrivelse, tegninger og tilbud for projektet.
Kommenteret referat:
Provstiudvalget godkender det fremsendt skitseprojekt om renovering af Bodilsker Præstegård, og
imødeser endelig beskrivelse, tegning og tilbud.

5 - Synrapporter Knudsker Sogn
Behandlede sager:
Synrapporter Knudsker Sogn (2018 - 8205)
Bilag: Synsraport Skt. Knuds sogne- og præstebolig, Synsrapport Skt. Knuds
Kirke Beskrivelse:
Synsrapporter for Knudsker Sogne- og præstegård
Skt. Knuds Kirke
Kommenteret referat:
Vedligeholdelse op til kr. 50.000 anses som almindelig drift.
Øvrige forhold skal indgå i prioriteringen ved budgetlægning af anlægsudgifter.
Synsrapporterne er godkendt

6 - Provstesyn 2018 Nexø
Behandlede sager:
Provstesyn 2018 Præstegårde og -boliger (2018 - 8042)
Provstesyn 2018 Kirker og kirkegårde (2018 - 8026)
Bilag: 20180501093717, Provstsynsrapport Nexø Kirkeskole, Provstesynrapport Nexø
Kirke og Kirkegård, Provstesynrapport Nexø Kirkegård ved Mosevej
Beskrivelse:
Synsrapporter for Nexø:
Præstebolig Nexø
Kirkeskolen
Nexø Kirke og kirkegårde
Kommenteret referat:
Udvalget erklærer Jens Borg Spliid 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. Synsrapporterne
er godkendt
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7 - Provstesyn 2018 Poulsker
Behandlede sager:
Provstesyn 2018 Præstegårde og -boliger (2018 - 8042)
Provstesyn 2018 Kirker og kirkegårde (2018 - 8026)
Bilag: Synsrapport Poulsker Præstebolig, Provstesynsrapport Skt. Povls Kirke og
Kirkegård
Beskrivelse:
Synsrapporter for Poulsker Præstebolig
Skt. Povls Kirke og kirkegård

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

8 - Provstesyn 2018 Ibsker
Behandlede sager:
Provstesyn 2018 Kirker og kirkegårde (2018 - 8026)
Bilag: Provstesynsrapport Ibsker Præstegård, Provstesynsrapport Ibs Kirke og kirkegård
Beskrivelse:
Synsrapporter for Ibsker Præstegård
Skt. Ibs Kirke og Kirkegård

Kommenteret referat:
Udvalget erklærer Ulla Pedersen inhabil, og hun 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.
Synsrapporterne er godkendt

9 - Provstesyn 2018 Bodilsker
Behandlede sager:
Provstesyn 2018 Præstegårde og -boliger (2018 - 8042)
Provstesyn 2018 Kirker og kirkegårde (2018 - 8026)
Bilag: Synsrapport Provstesyn 2018 Bodilsker Præstegård, Synsrapport Provstesyn
2018 Skt. Bodils Kirke og Kirkegård
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Beskrivelse:
Synsrapporter for Bodilsker Præstegård
Skt. Bodils Kirke og Kirkegård

Kommenteret referat:
Præsteboligen forventes at gennemgå en gennemgribende renovering i 2018
Øvrig vedligeholdelse op til kr. 50.000 anses som almindelig drift.
Øvrige forhold skal indgå i prioriteringen ved budgetlægning af anlægsudgifter.
Synsrapporterne er godkendt

10 - Provstesyn 2018 Svaneke
Behandlede sager:
Provstesyn 2018 Kirker og kirkegårde (2018 - 8026)
Bilag: Synsrapport Provstesyn 2018 Svaneke kirke og Kirkegård, Synsrapport Provstesyn
2018 Svaneke Siloam
Beskrivelse:
Synsrapporter for Svaneke Kirke
Sognegården Siloam, Svaneke

Kommenteret referat:
Udvalget erklærer Ulla Pedersen inhabil, og hun 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.
Synsrapporterne er godkendt

11 - Provstesyn 2018 Pedersker
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Synet foregår den 16. maj og bilag eftersendes
Synsrapport for Skt. Peders Kirke og Kirkegård

Kommenteret referat:
Vedligeholdelse op til kr. 50.000 anses som almindelig drift.
Øvrige forhold skal indgå i prioriteringen ved budgetlægning af anlægsudgifter.
Synsrapporterne er godkendt
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12 - Provstesyn 2018 Aaker
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Synet foregår den 16. maj og bilag eftersendes
Synsrapporter for Aaker Kirke og kirkegårde
Sognegården Kontakthuset, Aakirkeby
Aaker Præstegård

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

13 - Godkendelse Rutsker, malermæssig istandsættelse af kirkerummet
Behandlede sager:
Malermæssig istandsættelse af kirkerummet af Ruts Kirke
Bilag:
Svar til Rutsker Sogns Menighedsråd med godkendelse af malermæssig istandsættelse af
kirkerummet i 2014
Svar til menighedsrådet med godkendelse til 2. etape af indvendig istandsættelse af Ruts
Kirke
Beskrivelse:
1)
Stiftsøvrigheden har godkendt den i 2014 gennemførte indvendige malermæssige istandsættelse
af Rutsker Kirke, idet stiftet opfatter Nationalmuseets godkendelse til den efterfølgende
malermæssige istandsættelse af inventaret tillige som en godkendelse af den allerede udførte
istandsættelse, da den farvemæssigt danner grundlag for den ansøgte istandsættelse benævnt
som 2. etape, jfr. stiftets særskilte afgørelse herom.
2)
Stiftsøvrigheden har godkendt 2. etape af den indvendige malermæssige istandsættelse af Rutsker
Kirke under tilsyn af Fogh & Følner Arkitektfirma A/S.
Det er en betingelse for godkendelsen, at Nationalmuseets bemærkninger i det hele efterleves:
Nationalmuseets bemærkninger:
• Der anvendes dispersionsmaling, en hybridemalje.
• Inventarets nuværende farveudryk dokumenteres forud for nymalingen, og at dokumentationen
fremsendes til det offentligt tilgængelige arkiv Antikvarisk-Topografisk Arkiv på Nationalmuseet via
Nationalmuseets kirkekonsulenter.
• Der males ovenpå eksisterende bemaling.
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• Inventarets gamle farvelagsstrukturer ikke afrenses eller at der på ingen anden måde gøres
indgreb heri som kan beskadige spor af inventarets gamle og oprindelige farver”.
Såfremt kirken skal lukke under istandsættelsen bedes menighedsrådet snarest muligt via provstiet
fremsende oplysninger om første og sidste dag i lukningsperioden, samt hvilken kirke der i stedet
benyttes i perioden, hvorefter menighedsrådet vil modtage en afgørelse fra biskoppen.

Kommenteret referat:
Provstiudvalget tager stiftets afgørelse til efterretning vedr. malerarbejdet.

14 - PUK Kvartalsregnskab 1 kvt. 2018
Behandlede sager:
PUK Kvartalsregnskaber 2018 (2018 - 9528)
Bilag: PUK Bornholm Kvartalsrapport 1. kvt 2018, PUK Bornholm Kvartalsrapport 1. kvt
2018 med bemærkninger
Beskrivelse:
Kvartalsrapport for 1. kvartal for PUK-Bornholm til godkendelse
Kommenteret referat:
Kvartalsrapport for 1. kvt. 2018 for PUK-Bornholm er godkendt

15 Ansøgning om midler fra salg af Rø Præstegård
Behandlede sager:
Ansøgning om midler fra salg af Rø Præstegård 2018 (2018 - 11232)
Bilag: Ansøgning om midler fra salg af præstegård Rø
Beskrivelse:
Klemensker-Rø menighedsråd ønsker at opsætte projektører til belysning af Rø kirke.
Rø Sogn råder om midler fra salget af den gamle præstegård, samt salg i 2013 af tidligere
præstebolig.
Menighedsrådet søger derfor om, at der af de indestående kapitaler ved salget af den gamle
præstegård frigives kr. 30.000 til etablering af belysning af Rø Kirke.

Kommenteret referat:
Udvalget erklærer Poul Kofod inhabil, og han deltog ikke i beslutningen.
Provstiudvalget anbefaler projektet og ansøgningen videresendes til stiftet
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16 - Informationspunkt: Ansøgninger, bindende stiftsbidrag 2019
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Der er indsendt ansøgninger til stiftsbidrag for 2019 vedr. Folkemødet, Besøg fra DinTroMinTro,
Salmesangsprojekt og Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm (FSB) for i alt kr. 120.000
Heri ansøgning om 4 årigt basistilskud til FSB på kr. 60.000 pr. år

Kommenteret referat:
Taget til efterretning

17 - Informationspunkt: Stiftets brev til BRK vedr byggesag ved Aa Kirke og
forholdet til planlovgivningen
Behandlede sager:
Personalerum ved Aa Kirke - ombygning af ligvognshus (2018 - 8988)
Bilag: Aktdokument, Til Bornholms Regionskommune vedrørende byggesag ved Aa Kirke
og forholdet til planlovgivningen-1
Beskrivelse:
Stiftsøvrigheden gør i brev til BRK opmærksom på et uhensigtsmæssigt forløb i forbindelse med
Aaker- Pedersker Sogns Menighedsråd ombygning af det tidligere ligvognshus ved Aa Kirke og
BRK´s lokalplan.
Det har ved flere lejligheder vist sig, at især de såkaldt bevarende lokalplaner kan give
anledning til uenighed mellem stiftsøvrighed og kommune.
Stiftsøvrigheden beder derfor BRK om fremadrettet at være opmærksom på de i brevet nævnte
regler og retningslinjer, således at de kirkelige myndigheders myndighedsudøvelse vedrørende
folkekirkens kirker og deres omgivelser fremover står alene og uantastet i lokalplansammenhæng.

Kommenteret referat:
Taget til efterretning

18 - Informationspunkt: Siden sidst
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Persondataforordningen
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Konsulentrunden den 23. Maj

Kommenteret referat:
Taget til efterretning

19 - Eventuelt
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Planlagte provstiudvalgsmøder:
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: Efterårsmøde den 4. oktober kl. 19.00

Kommenteret referat:
Taget til efterretning
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Poul Ove Kofod

Anette Kaas

Henning Kiilerich

Jack Rønne Frederiksen

Jens Borg Spliid

Johannes Gregers Jensen

Svend Aage Kristoffersen

Ulla Margrethe Pedersen
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