Referat
Bornholms Provsti – Møder

19-01-17 Provstiudvalgsmøde - d. 17-01-2019 kl. 10:00 til 13:00
Deltagere:

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

2 - Knudsker, Ansøgning om overførsel af overskyde Udvalget erklærer Jack Frederiksen inhabil, og han d
nde anlægsmidler
eltog ikke i beslutningen.
Provstiudvalget godkender den ansøgte overførsel m
Knudsker menighedsråd søger om overførsel af over ellem anlæg på kr. 6.895.
skydende anlægsmidler fra kalkning af kirken i 2018
på kr. 6.825 til etableringen af handicaptoilettet.
Primo 2018 havde Knudsker kr. 499.813 til etablering
en af handicaptoilet efter at forundersøgelserne var
overstået.
Den samlede anlægsudgift i 2018 udgør kr. 548.007.
Udgifterne har derfor været kr. 48.194 større end be
regnet.
Overskridelsen skyldes følgende forhold:
Etablering af taghætter på kr. 17.490,31
Ekstra arbejde m/dør til handicaptoilettet på kr. 8.88
5
Udgift til dørautomatikken blev højere end afsat, udg
ift udgjorde kr. 33.565,13
Den samlede underdækning til etableringen af handi
captoilettet vil efter overførslen være kr. 41.369
Vedlagt som dokumentation for ovenstående er fore
løbig "Styring af anlægsaktiviteter 2018".
Sager:
(BHP) Overførsel af anlægsmidler - Knudsker - 2018 (
2018 - 38077)
Bilag:
Ansøgning om overførsel af overskydende anlægsmi
dler, Styring anlægsaktiviteter 2018

3 - Nylars Menighedsråd, ansøgning om 5% midler, r Provstiudvalget erfarer, at der er udført arbejde udo
enovering Nylars Præstebolig, samt forlængelse af l ver det bevilgede. Ved væsentlige merudgifter, end d
ån i 5% midler
er er bevilget, bør provstiudvalget spørges.
Provstiudvalget tager den fremsendte redegørelse ti
Provstiudvalget har den 9. november 2018 modtaget e efterretning.
n opgørelse fra Nylars Menighedsråd over de samlede Provstiudvalget har via mail den 5. december 2018 b
udgifter til renovering af Nylars
esluttet, og oplyst Nylars Menighedsråd, at de tildele
Præstegård. Udvalget har besluttet at tildele Nylars s kr. 89.872 af 5% midlerne i 2018 til dækning af mer
Menighedsråd kr. 89.872 af 5% midlerne i 2018 til d udgiften til projektet.
ækning af merudgiften til projektet, som dermed kan
afsluttes regnskabsmæssigt i 2018.
Menighedsrådet har fremsendt en redegørelse for d
e større afvigelserne i forhold til budgettet.
Nylars Menighedsråd er dermed tildelt kr. 1.007.000
samt kr. 89.872, i alt 1.096.872 af 5% midlerne til pro
jektet.
Der er udbetalt kr. 1.007.000 den 22. december 2017
samt kr. 180.000 den 16. marts 2018, i alt kr. 1.187.0
00
Nylars Menighedsråd er derfor den 5. december 2018
anmodet om at tilbagebetale kr. 90.128,00
Sager:
(BHP) Byggesag - Nylars Præstebolig - Renovering 20
17-2018 (2018 - 36808)
(BHP) Byggesag - Nylars Præstebolig - Renovering 20
17-2018 (2018 - 36808)
Bilag:
SV: Til Nylars, om opgørelse, renovering Nylars Præst
ebolig (STPR F2: 271408), Regnskab for renovering af
præstebolig, Nylars 2017 -2018, ekstraarbejder i forb
indelse med renovering af Nylars præstebolig

4 - Bevilget likviditetslån af 5% midlerne til Nylars
Menighedsråd
Nylars Menighedsråd har den 18. december 2018 oply
st, at menighedsrådet har en meget lav kassebeholdni
ng, som blandt andet skyldes
ekstra ordinære lønomkostninger.
Derfor har provstiudvalget den 18. december 2018 (
besluttet via mail) bevilget Nylars Menighedsråd et li
kviditetslån af 5% midlerne på kr. 90.128,00
Menighedsrådet forventer i løbet af januar at fremse
nde en ansøgning til 5% midlerne på baggrund af de

Provstiudvalget har den 18. december 2018 beslutte
(via mail) at bevilge Nylars Menighedsråd et likviditet
slån af 5% midlerne på kr. 90.128,00

ekstraordinære lønomkostninger.
Sager:
(BHP) Byggesag - Nylars Præstebolig - Renovering 20
17-2018 (2018 - 36808)
Bilag:
SV: Til Nylars Menighedsråd, tildeling af 5% midler, r
enovering Nylars Præstebolig (STPR F2: 300312)

5 - Fra Østerlars, Bemyndigelse til sammenlægning, Provstiudvalget godkender at ejendommen Karlshøj,
Vietsvej 19, Østerlars og Østerlars Præstegård samme
ejendommen Karlshøj og Præstegården
nlægges.
Østerlars Menighedsråd søger om provstiudvalgets ti
lladelse til at sammenlægge ejendommen Karlshøj, V
ietsvej 19, Østerlars og Østerlars Præstegård.
Se mail fra menighedsråd samt skrivelse fra Landinsp
ektør.
Sager:
(BHP) Bemyndigelse til sammenlægning - Østerlars
Menighedsråd - Karlshøj og Præstegården (2019 - 13
67)
Bilag:
Bemyndigelse til sammenlægning, SKMBT_C2031901
0714530

6 - Regnskab 2017 for Bodilsker Sogns til godkendels På baggrund af menighedsrådets svar på bemærknin
e
gerne i revisionsprotokollatet godkender provstiudva
lget Bodilsker Sogns regnskab 2017.
Bodilsker sogns regnskab for 2017 til provstiudvalge
t godkendelse
Sager:
(BHP) BDO - Oversigt over bemærkninger til revision
- regnskaber 2017 (2018 - 35373)
Bilag:
Aktdokument, Bodilsker beh af protokollat for regns
kab 2017

7 - Til PU, lån til Knudsker, til renovering af præsteg Udvalget erklærer Jack Frederiksen inhabil og han de
ård
ltog ikke i beslutningen.
Provstiudvalget har den 20. december 2018 (beslutte
I forbindelse med istandsættelse af Knudsker præsteg t via mail) bevilget likviditetslån på kr. 50.000 fra 5%
ård har menighedsrådet indsendt opgørelse på allered midlerne.
e afholdte
udgifter for ca. kr. 98.500.

Rådet har derfor bedt om lån til de foreløbige udgift
er på kr. 50.000
Provstiudvalget har den 20. december 2018 (beslutte
t via mail) bevilget likviditetslån på kr. 50.000 fra 5%
midlerne.
Menighedsrådet indsender endelig ansøgning om 5
% midler, når projektet er afsluttet.

Sager:
(BHP) 5% midler - Knudsker Menighedsråd - 2018 (20
18 - 8994)
Bilag:
Aktdokument

8 - Forslag om ensartede priser
Provstiet har modtaget et ønske fra nogle ansatte o
m, at der bliver udfærdiget centrale retningslinjer for
, hvad det koster at deltage i babysalmesang, sorggru
ppe, m.m. Tanken bag, er at det ikke bliver prisen, de
r er afgørende, hvis det er samme pris over hele øen.
Sorggruppen er eks. gratis i både Rønne og Nexø, me
n har ikke altid været det. Babysalmesang har variere
de priser rundt på øen.

Provstiudvalget ønsker ikke udfærdige centrale retni
ngslinjer for, hvad det koster at deltage i babysalmesa
ng, sorggruppe, m.m.

Hvad er provstiudvalgets holdning til forslaget om ce
ntralisering af priser?
Sager:
(BHP) Prisfastsættelse - babysalmesang, sorggruppe
mm - Bornholms Provsti (2018 - 40685)
Bilag:
Forslag til næste PU-møde

9 - Renovering af Allinge Præstegård

Provstiudvalget bevilger kr. 781.300 af 5% midlerne t
il renovering Allinge Præstegård, incl. de i tilbuddet n
Anmodning fra Allinge Menighedsråd om provstiudv ævnte tillægspriser, i tilbud af 11. januar 2019.
algets tilslutning til at igangsætte renovering af Alling
e Præstegård.
Sager:
(BHP) Byggesag - Allinge - Renovering af præstebolig
2018-2019 (2018 - 38655)
(BHP) Byggesag - Allinge - Renovering af præstebolig
2018-2019 (2018 - 38655)
Bilag:

VS IMG_0001.pdf, IMG_0001, VS IMG_0001 (1).pdf, I
MG_0001 (1)

10 - Renoveringsplan for Allinge kirkegård

Provstiudvalget kan for nuværende ikke afse midler t
il en overordnet plan for regulering af kirkegårdene i
Allinge menighedsråd har fået udarbejdet en renove Bornholms Provsti.
ringsplan for den nordre del af Allinge Kirkegård.
Derfor anbefaler udvalget at projektet udsættes.
Planen indeholder to forslag, og menighedsrådet har
vedtaget områdeplan B Tjørnelunden.
Menighedsrådet ønsker provstiudvalgets godkendels
e til at arbejde videre med projektet.
Sager:
(BHP) Pleje - Renoveringsplan Allinge kirkegård - 201
8 (2018 - 39083)
(BHP) Pleje - Renoveringsplan Allinge kirkegård - 201
8 (2018 - 39083)
Bilag:
Allinge kirkegård, ForslagAllingekirkegaard, VS Tegni
nger Allinge kirkegård

11 - ORIENTERING: Stiftets behandling og godkendel Taget til efterretning
se af regnskab 2017, PUK-Bornholm
Regnskab 2017 for PUK-Bornholm er pr. 12. novemb
er 2018 returneret med Stiftsøvrighedens godkendel
sespåtegning

Sager:
(BHP) Revision - PUK Bornholm - Regnskab 2017 (201
8 - 24819)
Bilag:
Stiftets behandling af regnskab 2017

12 - ORIENTERING: Afgørelse vedr. forsatsvinduer i
Sankt Bodils Kirke
Stiftsøvrigheden har meddelt Bodilsker Menighedsrå
d principgodkendelse af ansøgning om godkendelse
af opsætning af forsatsvinduer i sideskibet i Sankt Bo
dils Kirke.
Ansøgningen kan således danne grundlag for udarbe
jdelse af hovedprojekt for opsætning af forsatsvindu
er i Sankt Bodils Kirke under forudsætning af, at men
ighedsrådet ved udarbejdelse af hovedprojekt inddr
ager konsulenternes anbefalinger, som beskrevet i sv

Taget til efterretning

arbrev fra Stiftsøvrigheden.
Det udarbejdede hovedprojekt bedes til sin tid indse
ndt til stiftsøvrigheden til godkendelse under vedlæg
gelse af beskrivelses- og tegningsmateriale samt revi
deret overslag over de samlede udgifter ved projekte
ts gennemførelse incl. uforudseelige udgifter, omkos
tninger og moms, samt eventuelt ligeledes revideret
finansieringsplan.
Stiftsøvrigheden henstiller yderligere til, at menighe
dsrådet tager varme-, energi- og klimakonsulentens
bemærkninger om årsagen til træk ved organistens p
lads med i overvejelserne.
Stiftsøvrigheden gør for god ordens skyld samtidig o
pmærksom på, at arbejderne ikke må igangsættes, f
ør der foreligger en endelig godkendelse fra stiftsøvri
gheden.
Sager:
(BHP) Byggesag - Bodilsker - Forsatsvinduer i sideskib
i Sankt Bodil Kirke (2018 - 13708)
Bilag:
Til Bodilsker sogns MR - Afgørelse vedr. forsatsvindu
er i Sankt Bodils Kirke, Nationalmuseet, Varmekonsul
enten, Kgl. Byg,

13 - ORIENTERING: Afgørelse vedr. indvendig istand Taget til efterretning
sættelse af Aa Kirke
Aaker-Pedersker menighedsrådet har søgt om tillade
lse til, at gennemføre en omfattende istandsættelse
af Aa kirkes indvendige overflader og bænke.
Arbejderne omfatter i det væsentlige følgende delar
bejder:
1. Kalkning af vægge og hvælvingers overflader i skib
, våbenhus, kor, apsis og tårnets to nederste etager
2. Maling af bænke
3. Maling af loft i skibet
4. Reparation, afslibning og behandling af trægulve
5. Etablering af børnehjørne
6. Udskiftning af 6 bænke til stolerækker
Ansøgningen om godkendelse omfatter således ikke
konserveringsarbejder på det finere historiske invent
ar, men alene dets beskyttelse under istandsættelses
arbejderne.
Stiftsøvrigheden meddeler endelig tilladelse til, at de

ansøgte arbejder bringes til udførelse.
Tilladelsen gives under forudsætning af at menighed
srådet tager konsulenternes bemærkninger til efterr
etning
Såfremt der efterfølgende måtte vise sig behov for æ
ndringer i eller udvidelse af det godkendte projekt sk
al dette godkendes af stiftsøvrigheden. Ansøgning o
m godkendelse af ændringsforslag skal indsendes vi
provstiudvalget med et tilhørende økonomisk oversl
ag og forslag til finansiering, hvis en evt. merudgift ik
ke kan afholdes inden for den godkendte økonomisk
e ramme for projektet.
Menighedsrådet bedes, for så vidt det er aktuelt, sna
rest muligt via provstiet fremsende oplysninger om f
ørste og sidste dag i en lukningsperiode, samt hvilke
n kirke i stedet benyttes i perioden. Herefter vil meni
ghedsrådet modtage en afgørelse fra biskoppen.

Biskoppen har den 6. december meddelt tilladelse til
lukning af Aa Kirke for perioden 2. januar 2019 frem t
il det tidspunkt, hvor den indvendige istandsættelse a
f Aa Kirke er gennemført, forventeligt inden påske 20
19.
Sager:
(BHP) Byggesag - Aa Kirke - Indvendig istandsættelse
(2018 - 19950)
(BHP) Byggesag - Aa Kirke - Indvendig istandsættelse
(2018 - 19950)
Bilag:
Til MR - afgørelse vedr. indvendig istandsættelse, Kgl
. Byg., Nat.Mus., Til MR - tilladelse til midlertidig lukn
ing af Aa Kirke

14 - ORIENTERING: Afgørelser vedr. udskiftning af vi Taget til efterretning
nduer og kalkning af tårnrum Ruts Kirke
Stiftsøvrigheden meddeler endelig tilladelse til udskif
tning af vinduer og kalkning af tårnrummet i Ruts Kir
ke som ansøgt.
Stiftsøvrigheden henstiller dog til, at menighedsråde
t tager den kongelige bygningsinspektørs bemærknin
ger vedrørende farven på forsatsparti og udvendigt v
induesparti til efterretning. Ligeledes bedes menighe
dsrådet tage inspektoratets bemærkninger vedrøren
de kondensramme til efterretning.

Det er en betingelse for godkendelsen, at arbejderne
udføres i overensstemmelse med det endeligt godke
ndte projekt.
Såfremt der efterfølgende måtte vise sig behov for æ
ndringer i eller udvidelse af det godkendte projekt sk
al dette godkendes af stiftsøvrigheden. Ansøgning o
m godkendelse af ændringsforslag skal indsendes vi
provstiudvalget med et tilhørende økonomisk oversl
ag og forslag til finansiering, hvis en evt. merudgift ik
ke kan afholdes inden for den godkendte økonomisk
e ramme for projektet.
Sager:
(BHP) Byggesag - Ruts Kirke, Rutsker sogn - Udskiftni
ng 2 vinduer i tårnrummet og kalkning af rummet (20
18 - 16481)
Bilag:
Til MR - afgørelser vedrørende udskiftning af vinduer
og kalkning af tårnrum, Kgl. Byg, Nat. Mus

15 - ORITNERING: Frigivelse af Gravstedskapitaler 2 Taget til efterretning
018, Nexø
Nexø Menighedsråd har søgt om frigivelse af gravste
dskapitaler på kr. 19.523.
Gravstedskapitaler er den 6. december 2018 meddel
t frigivet.
Sager:
(BHP) Frigivelse af gravstedskapitaler - Nexø - 2018 (
2018 - 40833)
Bilag:
Frigivelse GSK - Nexø MR - december 2018, kontouds
krift gravstedskapitaler Nordea - 05.12 2018

16 - ORIENTERING fra Nyker, om forbrug af frie midl Taget til efterretning
er til renovering af staldbygning
Nyker Menighedsråd har søgt om at benytte kr. 103.
125, med reduktion for moms, fra de frie midler til a
nlæg, til renovering af staldbygning. Menighedsrådet
har efter bygningssyn i foråret 2018 vurderet, at det
er vigtig at gennemføre inden vinteren 2018/2019.
Provstiudvalget har den 14. december 2018 givet me
nighedsråd meddelelse om at de kan gå i gang med r
enovering, og at kunne bruge de frie midler til formål
et.

Sager:
(BHP) Nyker - forbrug af friemidler - renovering stald
bygning (2018 - 41558)
(BHP) Nyker - forbrug af friemidler - renovering stald
bygning (2018 - 41558)
Bilag:
Aktdokument, Nyker, renovering af staldbygning, Ny
ker Præstegård

17 - ORIENTERING, Allinge, 5% Ansøgning, manglen Taget til efterretning
de boligbidrag
Allinge Menighedsråd har ansøgt om 5% midler til d
ækning af manglende indtægter på præsteboligen i Al
linge, pga. præsteskiftet.
Provstiudvalget har den 16. november 2018 bedt me
nighedsrådet om at sende en samlet ansøgning på d
e endelige udgifter, når der er ansat en ny præst, og
renovering af præstegården er afsluttet. Provstiudval
get vil herefter behandle den samlede ansøgning.

Sager:
(BHP) 5% midler - 2018 - Allinge Menighedsråd (2018
- 31709)
(BHP) 5% midler - 2018 - Allinge Menighedsråd (2018
- 31709)
Bilag:
Ansøgn. 5% midler, Scan0134

18 - ORIENTERING, Referater fra konsulentrunden d Taget til efterretning
en 10. oktober 2018
Forslag til placering af menighedshus ved Ny Kirke
Vejledning vedr. murværket på kapellet, Østermarie
Kirke
Udskiftning af tag på våbenhus, Skt. Ibs Kirke
Problemer med utæt kirketårn, Nexø Kirke
Forslag til placering af menighedshus ved Skt. Povls K
irke
Renovering af Kirkeladen (bygning i kirkemuren), Skt.
Peders Kirke
Udskiftning af blytag og skifertag, Aa Kirke
Vejledning om opvarmning af tårnrummet, Aa Kirke

Sager:

Konsulentrunde - Bornholm - efterår 2018 (2018 - 21
568)
Bilag:
Aktdokument, Referater fra konsulentrunden 10. okt
ober 2018

19 - Siden sidst

Stiftsrådet har inviteret til fællesmøde for alle provsti
udvalgsmedlemmer, torsdag den 14. marts 2019 fra
kl. 17.30 -20.30, i Helligåndshuset.

20 - Eventuelt
Planlagte provstiudvalgsmøder:
den 28. februar kl. 9.00
den 4. april kl. 9.00
den 16. maj kl. 9.00
den 6. juni kl. 9.00
den 22. august kl. 9.00
den 5. september kl. 9.00
den 10. oktober kl. 9.00
den 14. november kl. 9.00
Budgetsamråd:
den 3. september kl. 19.00
Distriktsforeningen:
den 6. februar kl. 18.00, Generalforsamling
den 3. april kl. 19.00, Forårsmøde
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