Referat
Bornholms Provsti – Møder

20-06-09 Provstiudvalgsmøde - d. 09-06-2020 kl. 09:30 til 12:00
Deltagere: Poul Ove Kofod, Jack Rønne Frederiksen, Henning Kiilerich, Svend Aage Kristoffersen, Ulla
Margrethe Pedersen, Johannes Gregers Jensen
Afbud: Jens Borg Spliid, Anette Kaas
Mødet blev afholdt i Skt. Clemens Kirke
Punkt 24 er behandlet som lukket punkt

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

2 - Synsrapporter fra Knudsker

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

Synsrapporter fra menighedsrådet til godkendelse:
Knudsker Præstegård og Sognegård
Skt. Knuds Kirke

Sager:
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2020 (2020 - 13109)
Bilag:
Kirkesyn 2020

3 - Synsrapporter fra Nyker
Synsrapporter fra menighedsrådet til godkendelse:
Nyker Præstegård
Ny Kirke

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 - 2020 (2020 - 13109)
Bilag:
Syn Nyker Kirke, Syn Nyker præstegård

4 - Synsrapporter fra Svaneke

Vedligeholdelse op til kr. 50.000 anses som
almindelig drift.

Synsrapporter fra menighedsrådet til godkendelse:
Svaneke Kirke
Sognegården Siloam

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

Sager:
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2020 (2020 - 13109)
Bilag:
Synsudskrift for kirke og kirkegårde 2020,
Synsudskrift for Siloam 2020

5 - Synsrapporter fra Ibsker
Synsrapporter fra menighedsrådet til godkendelse:
Ibs Kirke
Ibsker Præstegård

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 - 2020 (2020 - 13109)
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2020 (2020 - 13109)
Bilag:
Synsforretning Ibskirke og kirkegård, version 2,
Synsudskrift for Ibsker Præstegård

6 - Synsrapporter fra Vestermarie
Synsrapporter fra menighedsrådet til godkendelse:
Vestermarie Kirke
Vestermarie Sognegård

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 - 2020 (2020 - 13109)
Bilag:
Vestermarie synsrapport ved syn sognegården den
28-5, Vestermarie synsrapport ved kirkesyn den 28-5

7 - Synsrapport fra Povlsker
Synsrapport fra menighedsrådet til godkendelse:
Povlsker Kirke
Sager:
(BHP) Syn - Bornholms Provsti - 2020 (2020 - 13109)
Bilag:
SCAN0249

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

8 - Tilbud på abonnement fra Kirke.dk

Provstiudvalget ønsker ikke at gøre brug af
tilbuddet.

Tilbud fra Kirke.dk om et abonnement til provstiets
præster og provstiudvalgsmedlemmer samt
provstikontorets medarbejdere.
Ved bestilling inden den 30. juni 2020 pris
kr. 3.750 inkl. moms, for adgang til Kirke.dk i 12
måneder, for ubegrænset antal præster,
provstiudvalgsmedlemmer samt
kontormedarbejdere.
Sager:
(BHP) Indkøb - Kirke.dk - tilbud om abonnement
(2020 - 10112)
Bilag:
Vedr. 12 mdr. prøve på Kirke.dk

9 - Ansøgning fra Allinge om ændring på kirkegård, Provstiudvalget kan tiltræde projektet, når der er
samt midler til forbedring
finansiel dækning. Udvalget opfordrer
menighedsrådet til at igangsætte arbejdet i
Allinge-Sandvig MR har på grund af øget aktivitet i
prioriteret rækkefølge, startende med punkt 1, ved
kirken drøftet normeringen af graverstillingen, som at benytte de nævnte overførte anlægsmidler på kr.
ikke passer med den øgede aktivitet.
29.368.
Arbejdsopgaverne er gennemgået med det klare
formål at gøre kirkegården mere vedligeholdelsesfri,
og menighedsrådet søger om at omlægge områder
med gravsteder og beplantningen langs murene til
græsarealer.
Derfor søger menighedsrådet midler til følgende
tiltag:
1. Areal langs med mur på den vestlige af
kirkegården ryddes for planter og buske og tilsås
med græs, tilbudspris kr. 19.200
2. Tilbud på rydning af efeu på bagsiden af Allinge
Kirke, tilbudspris kr. 2.400
3. Fritlægning af muren midt på kirkegården, Efeu
fjernes, tilbudspris kr. 8.400
4. Fritlægning af mur på nord- og syd- og vestsiderne
af kapellet, tilbudspris kr. 9.600
5. Tilbud på genopretning af skærvegange,
tilbudspris kr. 9.635
Alle priser incl. moms, I alt kr. 49.235
Menighedsrådet har herudover overførte
anlægsmidler til omlægning af kirkegården på kr.
29.368, som MR ønsker at benytte til nedlæggelse af
gange og plantning af buske, træer i den nordre
afdeling af kirkegården.

Sager:
(BHP) Pleje- og udvikling - Allinge kirkegård Reguleringsplan 2020 (2020 - 16526)
Bilag:
Forslag til forbedrinBilligere drift af Allinge Kirkegård
maj 2020, Scan0176

10 - Principbeslutning om provstiets budgetproces
for pulje til indefrosne feriemidler
Principbeslutning om oprettelse af pulje til
indefrosne feriemidler.
Herunder drøftelse af mulige løsninger jf. bilag.
Sager:
(BHP) Budgetlægning - Bornholms Provsti - 2021
(2019 - 7023)

Provstiudvalget besluttede, at der udarbejdes en
samarbejdsaftale, hvoraf det fremgår:
1) at provstiudvalget godtgør menighedsrådene for
alle udgifter vedr. indefrysning af feriemidler
2) at provstiudvalget afsætter en pulje fordelt over
en flerårig periode til dækning af det samlede beløb
Samarbejdsaftalen foreligges til vedtagelse på
budgetsamrådet.

Bilag:
Aktdokument, PU budgetproces og indefrysning af
feriemidler - 11-05-20

11 - Forslag om en lokal koordinator i Folkekirkens
familiestøtte på Bornholm
Provstiudvalget har modtaget forslag fra en
kirkekulturmedarbejder på Bornholm om oprettelse
af en lokal afdeling af Folkekirkens Familiestøtte på
Bornholm.
Folkekirkens familiestøtte (FF) er en organisation i
Folkekirken, som arbejder med diakoni blandt
familier primært ved at tildele familierne en frivillig
støtteperson, samt at tilbyde kurser og foredrag.
FF hjælper alle slags familier, og er ikke en
forkyndende organisation.
Sekretariatsleder Ole Elbæk kommer gerne til
Bornholm og fortæller om "Folkekirkens
familiestøtte", hvis PU er interesseret i at høre mere.
se også https://folkekirkensfamiliestotte.dk
Sager:
(BHP) Forslag - Folkekirkens Familiestøtte - afdeling
på Bornholm (2020 - 16142)
Bilag:
Folkekirkens familiestøtte på Bornholm

Provstiudvalget lader forslaget indgå i planlægning af
et fremtidig øget diakonalt arbejde i provstiet.

12 - Foreløbig budget 2021 PUK-Bornholm til
godkendelse

Provstiudvalget godkender det foreløbige budget
2021 for PUK-Bornholm.

Foreløbig budget 2020 PUK-Bornholm
til godkendelse
Den udmeldte foreløbige ligning lyder på 1.568.100
Der søges om merbevilling på i alt kr. 211.000:
Formål 32, Opnormering konsulent i Skoletjenesten
fra 49% til 70% (+8t pr.uge), kr. 115.500
Formål 60, Honorar/kørsel, eftersyn
personregistrering, kr. 10.000
Formål 63, Honorar/kørsel, provstiets
bygningskyndige provstesyn (faktureres fremover
ikke til MR), kr. 8.000
Formål 67, Studietur præster, kr. 70.000
Formål 69, Merudgift bindende stiftsbidrag 2021, kr.
7.500

Sager:
(BHP) Budgetlægning - PUK-Bornholm - 2021 (2020 15224)
Bilag:
Foreløbig budget 2021 PUK-Bornholm, ver 03-06-20

13 - Indkaldelse af idéer og forslag vedr. ombygning Ingen bemærkninger
af det tidligere gymnasium
BRK har fremsendt brev med indkaldelse af idéer og
forslag vedr. ombygning af det tidligere gymnasium
til boliger.
Se beskrivelse af projektet i bilaget.
Høring sendt til ejere og lejere af ejendomme i
nærheden af det tidligere gymnasium i Rønne, og
der er høringsfrist 12. juni 2020 kl. 8.00.

Sager:
(BHP) Høring - Lokalplan - Tidligere gymnasium
Rønne (2020 - 16815)
Bilag:
Message

14 - ORIENTERING, klargøring af Storegade 17

Taget til efterretning

Sager:
(BHP) Byggesag - Storegade 17 - Klargøring til brug
(2019 - 23128)
Bilag:
Orientering, klargøring Storegade

15 - ORIENTERING, PUK Bornholm, kvartalsrapport Taget til efterretning
31. marts 2020
Provstiudvalget har via mail den 13. maj
2020 godkendt PUK-kassens kvartalsrapport pr. 31.
marts 2020
Sager:
(BHP) Kvartalsrapporter - PUK Bornholm - 2020
(2020 - 14943)
Bilag:
Aktdokument, Kvartalsrapport 2020 PUK-Bornholm

16 - ORIENTERING, Ansøgning fra Nylars, om
fældning af træer på kirkegård
Nylars Menighedsråd søger om at fælde 3 træer mod
øst, der står i vejen for udsynet fra
landevejen. Træerne giver desuden ekstra arbejde,
da de smider mange blade på kirkegården om
efteråret.
Menighedsrådet vil på sigt genplante træer/buske,
der ikke ødelægger udsynet, og menighedsrådet
ønsker så hurtigt som muligt at få fældet disse 3
træer.
Beslutning
Provstiudvalget har den 10. maj 2020 behandlet
ansøgningen via mail
Provstiudvalget har godkendt ansøgningen fra
Nylars om at fælde 3 træer på kirkegården mod øst.

Sager:
(BHP) Pleje- og udvikling - Nylars Kirkegård Fældning af træer (2020 - 14509)
(BHP) Pleje- og udvikling - Nylars Kirkegård Fældning af træer (2020 - 14509)
Bilag:
Nylars kirkegård, ansøgning vedr. træer på Nylars
kirkegård, Nylars kirkegård

Taget til efterretning

17 - ORIENTERING, Ansøgninger fra Østerlars på
Taget til efterretning
baggrund af forventet reduceret turistindægt, pga.
Corona-pandemien
Østerlars Menighedsråd forudser at få likvide
problemer i 2020 som en konsekvens af coronapandemien.
Menighedsrådet har budgetteret med en
turistindtægt på kr. 1.400.000, men skønner på
nuværende tidspunkt, at turistindtægten vil blive
væsentlig reduceret, måske med kr. 700.000–
800.000.
Menighedsrådet søger derfor om:
1) henstand med årets afdrag på i alt kr. 525.000 på
stiftslånet, som er optaget i forbindelse med køb
af Karlshøj
2) at bevilgede anlægsmidler på kr. 105.000 til
kalkning af Præstegården overføres til driftsrammen.
Hvis det senere viser sig nødvendig, anmoder
menighedsrådet om tilladelse til at låne af
menighedsrådets pulje til udskudte anlægsopgaver,
hvor der jf. årsregnskab 2019 er der videreført kr.
269.050.

Beslutning
Provstiudvalget erklærede Ulla Pedersen inhabil, og
at hun deltog ikke i beslutningerne.
Provstiudvalget har den 6. - 7. maj 2020 behandlet
ansøgningen via mail
1) Provstiudvalget har godkendt Østerlars
Menighedsråds ansøgning om henstand med årets
afdrag på i alt kr. 525.000 på stiftsmiddellån.
Anmodningen sendes til Stiftsøvrigheden til videre
behandling, sammen med menighedsrådets
anmodning om at lånets løbetid forlænges med 1 år
til indfrielse pr. 31.12.2023.
2) Provstiudvalget afventer at behandle ansøgningen
om overførsel af midler til kalkning på kr. 105.000 til
driftsrammen, til turistsæsonen er slut, og den
faktuelle reducering af turistindtægten kendes.
Sager:
(BHP) Omdisponering og henstand på Stiftslån Østerlars - forventet reducering i turistindtægt 2020
(2020 - 13146)
(BHP) Omdisponering og henstand på Stiftslån Østerlars - forventet reducering i turistindtægt 2020
(2020 - 13146)

Bilag:
Ansøg. provsti, Ansøg. henstand med afdrag,
Stiftslån

18 - ORIENTERING, Ansøgninger fra Gudhjem om 5% Taget til efterretning
midler pga. barselsorlov, samt om midlertidig
likviditetslån
Gudhjem Menighedsråd søger om
1) 5% midler til dækning af ekstraordinære udgifter i
forbindelse med sygefravær og barsel på i alt kr.
99.974
2) Midlertidig likviditetslån på kr. 125.000, med
tilbagebetaling i november 2020, i forbindelse med
anlægsarbejde i foråret og sommeren.

Beslutning
Provstiudvalget erklærede Ulla Pedersen inhabil, og
at hun deltog ikke i beslutningerne.
Provstiudvalget har den 6. - 7. maj 2020 behandlet
ansøgningen via mail
1) Provstiudvalget bevilgede de ansøgte kr. 99.974 af
5% midlerne til dækning af merudgift i forbindelse
med gravers sygdom og barsel.
2) Udvalget bevilgede også et midlertidigt
likviditetslån af 5% midlerne på kr. 125.000. Lånet
tilbagebetales i november 2020.
Beløbene er overført til menighedsrådets konto den
14. maj 2020.
Sager:
(BHP) 5% midler - Gudhjem - 2020 (2020 - 13683)
(BHP) 5% midler - Gudhjem - 2020 (2020 - 13683)
Bilag:
Ansøgning om tillægsbevilling, Ansøgning om
likviditetslån, ansøgninger

19 - ORIENTERING, Ansøgning om udskiftning af
orgelpibe i Nylars Kirke
Nylars menighedsråd søger om ændring af orgel.
Orglet er bygget med en speciel orgelpibe
opsætning, som over årene er anvendt mindre og
mindre, og derfor ønskes det erstattet med en mere
anvendelig tonefordeling.
Menighedsrådet søger om godkendelse af
ændringen, som er yderligere beskrevet i bilag, samt

Taget til efterretning

dækning af udgiften til arbejdet, på kr. 52.875 inkl.
moms
Beslutning
Provstiudvalget har den 6. - 7. maj 2020 behandlet
ansøgningen via mail
Udvalget principgodkender det fremsendte forslag til
udskiftning af orgelpibe i Nylars, og ansøgningen
sendes til Stiftsøvrigheden til videre behandling.
I forhold til finansiering af projektet henviser
provstiudvalget til budgetlægningen for 2021.
Sager:
(BHP) Inventar - Nylars Menighedsråd - ændring
orgelpibe (2020 - 11507)
(BHP) Inventar - Nylars Menighedsråd - ændring
orgelpibe (2020 - 11507)
Bilag:
Ansøgning fra Nylars, Ansøgning til Provstiet april
2020, Ansøgning fra Nylars

20 - ORIENTERING, Ansøgning fra Vestermarie om Taget til efterretning
restaurering af altertavlemaleriet samt apsisbue og
korbue
I forbindelse med restaureringen af altertavle-maleri
samt apsis- og korbuen søger Vestermarie
Menighedsråd godkendelse af:
* restaureringen i sin helhed
* finansieringen af restaureringen over
anlægsbudget 2021
* at menighedsrådet nu kan acceptere overslagene
fra restaureringsfolkene
* at Vestermarie Kirke kan holde lukket,
og benytte pastoratets anden kirke, Nylars Kirke i
perioden, hvor restaureringen foregår (sandsynligvis
i 2021)
Menighedsrådets fremsendte notater fra
Nationalmuseet og konservatorerne, samt
prisoverslag for restaureringen fremgår af bilag.
Beslutning
Provstiudvalget erklærede Svend Aage Kristoffersen
inhabil, og at han deltog ikke i beslutningen.
Provstiudvalget har den 6. - 7. maj 2020 behandlet
ansøgningen via mail.
Provstiudvalget principgodkender det fremsendte
renoveringsforslag, men udvalget tager på

nuværende tidspunkt ikke stilling til finansieringen,
som MR har foreslået skal være i 2021. Ansøgningen
sendes til Stiftsøvrigheden til videre behandling.
Sager:
(BHP) Byggesag - Vestermarie Kirke - Restaurering af
altertavlemaleri og apsis- og korbue (2020 - 117)
(BHP) Byggesag - Vestermarie Kirke - Restaurering af
altertavlemaleri og apsis- og korbue (2020 - 117)
Bilag:
Vestermarie Kirke, restaurering af altertavlemaleriet
og apsisbue og korbue, NationalMuseet, notat vedr.
vægmaleri i kor, Nationalmuseet, notat vedr.
altertavle og loft, Natmus, Altertavlemaleri og
rammeværk, Natmus, Restaurering af vægmalerier,
Natmus, Restaurering af vægmalerier
arbejdsbeskrivelse, Vestermarie Kirke, restaurering
af altertavlemaleriet og apsisbue og korbue

21 - ORIENTERING, Ansøgning fra Hasle om
behandling af borebiller i trækonstruktion over
kirkeskibet
Hasle Menighedsråd søger om godkendelse af
behandling af borebiller i
trækonstruktion over kirkeskibet.
På grund af den manglende afklaring af
finansieringen, så kan Provstiudvalget alene
principgodkende projektet, som derefter vil kunne
sendes til viderebehandling af Stiftsøvrigheden.
Beslutning:
Provstiudvalget har den 6. - 7. maj 2020 behandlet
ansøgningen via mail.
Provstiudvalget principgodkender projektet
om behandling af borebiller i Hasle Kirke. På grund
af den manglende afklaring af finansieringen, kan
provstiudvalget alene principgodkende projektet,
og provstiudvalget tager derfor for nuværende ikke
stilling til finansiering af arbejdet. Ansøgningen
sendes til Stiftsøvrigheden til videre behandling.
Sager:
(BHP) Byggesag - Hasle - Behandling mod borebiller
(2020 - 8714)
(BHP) Byggesag - Hasle - Behandling mod borebiller
(2020 - 8714)
Bilag:

Taget til efterretning

Aktdokument, 1 Ansøgning om borebillerbehandling Hasle Kirke samt produktark, 2 Fra Hasle
MR, tidligere korrespondance med NATMUS samt
fugtmåliinger, 3 Fra Hasle, om finansiering af
behandling mod borebiller, Hasle Kirke, SV Til Hasle
MR, spørgsmål til ansøgning om godkendelse af
behandling mod borebiller (STPR F2 860701)

22 - ORIENTERING, Høring, fremsendt til PU og
Allinge MR vedr. BRKs forslag til nyt plangrundlag
for store dele af Allinge

Taget til efterretning

Høringsbrev fremsendt til Provstiudvalg og Allinge
Menighedsråd vedr. Bornholms Kommunes forslag
til nyt plangrundlag for store dele af Allinge.
Fremsendt til PU på mail, den 24-04-20. Høringsfrist
den 18. maj 2020.
Ingen bemærkninger fra PU

Sager:
(BHP) Plansag - for bevaring og videreudvikling af
Allinge - Lokalplan og kommuneplanlægning (2020 11751)
Bilag:
Aktdokument, Message, Security Marking

23 - ORIENTERING, Ansøgning og bevilling til Hasle Taget til efterretning
om 5% midler til dækning af fælles kirkebogsføring
under vakance i 2018-2019
Provstiudvalget har den 28. februar 2019 godkendt,
at der i perioden i 2018-2019 med vakante
præstestillinger, tildeltes ekstra timer til
præstesekretæren ansat i Hasle med henblik på at
afhjælpe præsternes arbejde med kirkebogsføring.
Hasle Menighedsråd søger derfor om i alt kr.
10.730,35 af 5% midler til dækning af merudgift i
forbindelse med fælles kirkebogsføring.
Specifikation af beløbet fremgår af bilaget.
Beslutning
Provstiudvalget har den 26. marts 2020 via mail,
godkendt udbetaling af kr. 10.730 til dækning af
mertimer til fælles kirkebogsføring til og med 30.
september 2019.
Beløbet er overført til menighedsrådet konto den 27.
marts 2020.

Sager:
(BHP) 5% midler - Hasle Menighedsråd - Fælles
kirkebogsføring under vakancer fra november 2018oktober 2019 (2019 - 5720)
(BHP) 5% midler - Hasle Menighedsråd - Fælles
kirkebogsføring under vakancer fra november 2018oktober 2019 (2019 - 5720)
(BHP) 5% midler - Hasle Menighedsråd - Fælles
kirkebogsføring under vakancer fra november 2018oktober 2019 (2019 - 5720)
Bilag:
Ekstra timer Hanne Landberg, Bornholms Provsti Hanne Landberg, Løn-udbetaling af manglende løn
til præstesekretær Hanne Landberg, Opgørelse
manglende løn HL, Ekstra timer Hanne Landberg

25 - ORIENTERING, Ansøgning og bevilling af
midlertidigt lån af 5% midlerne

Taget til efterretning

Nylars har den 19. marts 2020 søgt om midlertidig
likviditetslån af 5% midlerne på kr. 40.000, med
forventet tilbagebetaling den 2. april 2020.
Provstiudvalget har, den 19. marts 2020 via mail,
godkendt jeres ansøgning, og lånebeløbet er
overført til menighedsrådets konto den 26. marts
2020.
Lånet er tilbagebetalt den 2. april 2020
Sager:
(BHP) 5% midler - Nylars - 2020 (2020 - 10099)
(BHP) 5% midler - Nylars - 2020 (2020 - 10099)
Bilag:
Nylars - Anmodning om midlertidigt lån til 02.04
2020, Nylars - Anmodning om midlertidigt lån til
02.04 2020

26 - ORIENTERING, Afgørelse vedr. midlertidig
fjernelse af kirkebænke i Svaneke Kirke
Stiftsøvrigheden godkender den midlertidige
fjernelse af kirkebænk i Svaneke Kirke. Betingelserne
for godkendelsen er beskrevet i fremsendte
afgørelse (se bilag).
Sager:
(BHP) Byggesag - Svaneke Kirke - fjernelse af tre
rækker kirkebænke (2019 - 35728)

Taget til efterretning

Bilag:
Afgørelse vedr. midlertidig fjernelse af de 3 forreste
kirkebænke i Svaneke Kirke, Udtalelse fra
Nationalmuseet af 30.03.2020, Menighedsrådets
udtalelse af 29. april 2020, Udtalelse fra den
kongelige bygningsinspektør af 15.05.2020

27 - ORIENTERING, Stiftsøvrighedens svar til Nylars Taget til efterretning
MR, vedr. kommunal servicebygning ved Nylars
Kirke
Opsummering af svar:
Vedrørende kirkebyggelinjen: Der skal således ikke
gives dispensation fra § 19 i denne sag
Stiftsøvrighedens indsigelsesret: Sagen vedrører
ikke en ændring i en lokalplan, hvortil
stiftsøvrigheden har indsigelsesret jf. planlovens §
29, stk. 3.
Vedrørende fortidsmindebeskyttelsen: Det kan
anføres, at en høring af menighedsrådet
var påkrævet, men det skal påpeges, at der dog ikke
dermed tillægges menighedsrådet veto-ret i
kommunens afgørelse om dispensation.
Vedrørende arealfredningen: Som vedr.
fortidsmindebeskyttelsen, kan det anføres, at
afgørelsen krævede en høring af menighedsrådet.
Eventuel ugyldighed: Manglende høring kan betyde,
at en afgørelse er ugyldig, jf. forvaltningslovens
partshøringsregler, med mindre myndigheden kan
godtgøre, at en høring ikke ville have ført til en
anden afgørelse.
Stiftsøvrigheden oplyser at menighedsrådet kan søge
at rette henvendelse til kommunen og
fredningsnævnet.
Såfremt menighedsrådet ønsker at påberåbe sig
dispensationsafgørelsernes ugyldighed bør
menighedsrådet rette henvendelse til kommunen
for en drøftelse af sagen på denne
baggrund. Tilsvarende
kan menighedsrådet eventuelt rejse spørgsmålet
ved fredningsnævnet. Såfremt menighedsrådet
måtte få medhold, og sagerne derefter genoptages,
er der dog ikke dermed sikkerhed for, at en
ny afgørelse vil føre til et andet resultat.

Sager:
(BHP) Redegørelse om manglende høring - Nylars
Sogn - Kommunal servicebygning ved Kirken (2020 1119)
Bilag:
VS Kommunal servicebygning ved Nylars Kirke redegørelse, Fredning, Nylars

28 - ORIENTERING, Ansøgninger til det bindende
stiftsbidrag 2021

Taget til efterretning

Fra Bornholms Provsti er der for budgetåret 2020
søgt om tilskud fra Stiftsbidraget til:
Folkemødet 2021, kr 22.500
Folkekirkens Skoletjeneste på Bornholm (inkl.
Salmesangsprojekt og besøg fra "Din Tro Min Tro"),
kr. 102.000
Mindehøjtidelighed ifbm at russerne forlød øen i
1946, kr. 40.000
I alt kr. 164.500
Sager:
(BHP) Bindende stiftsbidrag - 2021 - Ansøgninger,
oplysninger og bevillinger (2020 - 882)
Bilag:
Aktdokument

29 - ORIENTERING, Frigivelse af konti, Hasle
Menighedsråd

Taget til efterretning

Hasle Menighedsråd har søgt om ophævelse af tre
bundne bankkonti, med pålydende saldi på i alt kr.
38.053,01
Den 15. april er der fremsendt meddelelse til Hasle
Menighedsråd om frigivelse af alle tre konti.
Sager:
(BHP) Frigivelse bundne midler - Hasle MR - flere
konti med mindre beløb (2020 - 10385)
Bilag:
Frigivelse, 3 konti Hasle Menighedsråd, april 2020

30 - ORIENTERING, Udbetaling af bevilgede 5%
midler, reparation klokke Rønne Kapel

Taget til efterretning

Rønne Menighedsråd har den 22. august 2019 fået
bevilget op til kr. 80.000 af 5% midlerne
til reparation af klokke i Rønne Kapel.
Arbejdet er nu udført og menighedsrådet har
fremsendt dokumentation for afholdte udgifter på i
alt kr. 70.875
Beløbet er den 27. maj overført til menighedsrådets
konto.
Sager:
(BHP) 5% midler - Rønne - 2019 (2019 - 23071)
Bilag:
SV Til Rønne MR, svar på ansøgning om 5% midler,
reparation af klokke i Rønne Kapel (STPR F2 908215),
Klokkereparation Rønne kirkegård 2019

31 - ORIENTERING, Stiftsøvrigheden henlægger sag Taget til efterretning
vedr. ansøgning om etablering af kølerum i Hasle
Kapel
Stiftsøvrigheden oplyser, at sagen om etablering af
kølerum i Hasle Kapel henlægges pga. manglende
svar på spørgsmål. Menighedsrådet er velkommen til
at genoptage sagen.

Sager:
(BHP) Byggesag - Hasle - Etablering af kølerum i
kapel (2019 - 18448)
Bilag:
Kølerum

32 - ORIENTERING, Lukning af provstiudvalg.dk,
flyttes til F2-arkiv
IT-kontoret lukker nu for den eksterne adgang til
data fra Provsti ESDH via
internettet (provstiudvalg.dk).
Provstiudvalgsmedlemmer har dermed ikke længere
adgang til Provsti ESDH, men nu kun F2.
I vil modtage mere information om F2-arkivet i den
kommende tid.
Sager:
(BHP) F2 - Bornholm - vejledninger mv (2018 - 20720)
Bilag:

Taget til efterretning

Lukning af provstiudvalg.dk
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