Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg
Hjørring Nordre Provsti
Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. januar 2018 kl. 12.00
Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 48, 9870 Sindal
______________________________________________________________________________
Deltagere: Henrik Lund, Jens Peter Madsen, Mogens Sørensen, Per Harfeld, Grethe B. Kristoffersen, Heidi Strøm,
Erik Kristensen, Kirsten Sinding, Winnie Rischel og Thomas Reinholdt Rasmussen
Afbud: Jens Peter Madsen
Mødets start: 12.00
Mødet slut: 15.40

Fælles:
1

Ændring af dato for PU-møde i august
2018:

Godkendt

Dato for PU-møde incl. budgetmøder ændres til den 15. - 16. august 2018
2

Valg af repræsentant fra PU til styregruppe Winnie Rischel
vedr. NATURMØDET i Hirtshals 2018.

3

Vedr. Radon i præstegårde
Sag: Radon i præstegårde (1472)

Per Lønborg varetager opgaven.

Vedr. Radon i præstegårde
08.01.2018: Drøftelse af fremgangsmåde ifm.
kortlægning af forekomsten af radon i
præstegårdene i Hjørring Nordre og Søndre
provstier.

Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:
4

Stjålne lampeskærme, ansøgning om 5%.midler
Sag: Sørig Kirke - tyveri af lampeskærme
(1468) - Sørig Sogn

Provstiudvalget bevilger 5% midler men
anbefaler, at man ophænger en lampemodel, som er knap så interessant tyverimæssigt.

Stjålne lampeskærme, ansøgning om 5%.midler
03.01.2017: Sørig MR fremsender til PU
ansøgning om 5%-midler til dækning af
udgifter ifm. genanskaffelse af to PH
lampeskærme.
De to lampeskærme er stjålet, og iflg. forsikringen har man en selvrisiko på kr. 15.000.
Der ansøges derfor om kr. 9.856,00 af 5%midlerne.
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5

Hørmested MR - ansøgning om 5%-midler
Sag: Hørmested MR - ansøgning om 5%midler (1467) - Hørmested Sogn

Provstiudvalget bevilger beløbet på kr.
32.000 som et likviditetslån.

Hørmested MR - ansøgning om 5%-midler
19.12.2017: Hørmested MR fremsender ansøgning om 5%-midler til dækning af udgifter
til udviklingskursus for organisten i LendumHørmested pastorat.
Kurset koster ca. kr. 54.000, men
Kompetencefonden har kun bevilget kr.
22.000, hvorfor der ansøges om kr. 32.000.
6

Sindal Kirkekasse - ansøgning om 5%midler til dækning af udgifter ifm.
ansættelse af ny sognepræst
Sag: Sindal Kirkekasse - ansøgning om 5%midler (1133) - Sindal Sogn

Godkendt

Sindal Kirkekasse - ansøgning om 5%midler til dækning af udgifter ifm. ansættelse af ny sognepræst
15.12.2017: Sindal MR fremsender ansøgning
om 5%-midler til dækning af udgifter ifm.
ansættelse af ny sogne-/fængselspræst. Der
ansøges om kr. 8.836,27.
7

Sindal Kirkekasse - ansøgning om 5%midler til dækning af uforudsete udgifter
ifm. anskaffelse af nyt IT-udstyr
Sag: Sindal Kirkekasse - ansøgning om 5%midler (1133) - Sindal Sogn

Provstiudvalget henstiller til, at beløbet
afholdes inden for eget budget og eventuelt indgår i budget 2019.

Sindal Kirkekasse - ansøgning om 5%midler til dækning af uforudsete udgifter
ifm. anskaffelse af nyt IT-udstyr
15.12.2017: Sindal MR fremsender til PU
ansøgning om 5%-midler til dækning af
uforudsete udgifter ifm. anskaffelse af nyt ITudstyr til sognegårdens store sal.
Der ansøges om kr. 18.734,50 til ny projektor
samt ca. kr. 5.000 til indkøb af ny, bærbar PC.
Vedr. Sindal kirkekasse, ansøgning om 5%midler, bærbar PC til sognegården
18.12.2017: Modtaget fra Sindal MR: tilbud på
indkøb af ny bærbar PC til Sindal Sognegård.

Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den 16.01.2018

2

8

Sindal kirkekasse - ansøgning om 5%midler til dækning af udgifter ifm. indkøb
af nyt kamera
Sag: Sindal Kirkekasse - ansøgning om 5%midler (1133) - Sindal Sogn

Provstiudvalget henstiller til, at beløbet
afholdes inden for eget budget og eventuelt indgår i budget 2019.

Sindal kirkekasse - ansøgning om 5%midler til dækning af udgifter ifm. indkøb
af nyt kamera
15.12.2017: Sindal Kirkekasse fremsender til
PU ansøgning om 5%-midler til dækning af
udgifter ifm. indkøb af nyt kamera til brug ifm.
fotos til kirkeblad, hjemmeside og Facebook.
Kirkens nuværende kamera er gået i stykker,
og det kan ikke betale sig at reparere det. Der
ansøges derfor om kr. 5.300,00.
9

Rep. af tag, Tolne kirke, bevilling af midler
Sag: Tolne kirke - fremtidig renovering
(1063) - Tolne Sogn

Godkendt

Vedr. renovering af tag på Tolne Kirke
22.11.2017: Tolne MR fremsender til PU
meddelelse om, at det bliver væsentligt dyrere
at renovere taget på Tolne kirke end først
antaget. Der er oprindelig afsat kr. 50.000 til
reparationen, men efter endt licitation beløber
det billigste tilbud sig til ca. 180.000 kr.
Man ansøger derfor om en tillægsbevilling på
ca. kr. 150.000.
Rep. af tag, Tolne kirke, bevilling af midler
07.12.2017: WNR meddeler Tolne-Mosbjerg
MR, at der bevilges kr. 130.000 af 5%midlerne til reparation af Tolne kirkes tag.
10

Renovering af Tolne kirke, projektbeskrivelse indvendig istandsættelse
Sag: Tolne kirke - fremtidig renovering
(1063) - Tolne Sogn
Orientering, Tolne Kirke
05.12.2017: Modtaget fra Tolne-Mosbjerg
MR: kortfattet projektbeskrivelse vedr. indvendig renovering af Tolne Kirke.

Provstiudvalget indsender projektet til
Stiftet.
Projektet finansieres af anlægsmidler. Det
resterende beløb optages som lån i stiftsmidlerne.

Projektmateriale vedr. indvendig istandsættelse af Tolne Kirke.
09.01.2018: Tolne-Mosbjerg MR fremsender
mhp. behandling i PU det samlede projektmaReferat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den 16.01.2018
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teriale vedr. indvendig istandsættelse af Tolne
kirke.
11

Sørig Kirkegårdsplan til godkendelse
Sag: Sørig kirkegård - udviklingsplan (1331)
- Sørig Sogn

Provstiudvalget godkender ikke udviklingsplanen.

Modtaget udtalelse fra kirkegårdskonsulenten vedr. udviklingsplan for Sørig kirkegård
13.12.2017: Kirkegårdskonsulenten fremsender udtalelse vedr. forslag til udviklingsplan
for Sørig kirkegård. Kirkegårdskonsulenten
anbefaler, at udviklingsplanen godkendes.
Sørig Kirkegårdsplan til godkendelse
14.12.2017: Sørig MR fremsender til PU´s
godkendelse udviklingsplan for Sørig
Kirkegård.
12

Ansøgning urneanlæg Byrum kirkegård
Sag: Byrum kirkegård, regulering, afd. D
(1377) - Byrum Sogn

Godkendt

Ansøgning urneanlæg Byrum kirkegård
03.01.2018: Læsø MR fremsender til PU
fornyet ansøgning vedr. etablering af
urnegravanlæg på Byrum kirkegård, afsnit D.
Der vedlægges tegninger samt fornyet
beskrivelse, hvori kirkegårdskonsulentens
ændringsforslag er indarbejdet.
Der er taget højde for påbegyndelsen af
anlægget i budget 2018.
13

Ansøgning orgeludvidelse Byrum Kirke,
Læsø
Sag: Byrum kirke, udvidelse/ombygning af
orgel, ansøgning (1469) - Byrum Sogn

Provstiudvalget indsender til stiftet med
henblik på udtalelse fra orgelkonsulenten.

Ansøgning orgeludvidelse Byrum Kirke,
Læsø
04.01.2018: Læsø MR fremsender til PU
ansøgning vedr. udvidelse/ombygning af
orglet i Byrum kirke. Der er indhentet et tilbud
fra Th. Frobenius og Sønner orgelbyggeri A/S
på kr. 1.268.722,50.
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Hjørring Nordre Provsti, orienteringspunkter:
14

Bøde forlæg
Sag: Uggerby - bødeforlæg ifm. afholdt
koncert (1466) - Uggerby Sogn

Til orientering

VS: Bøde forlæg
12.12.2017: Uggerby MR retter henvendelse
til STØ med anmodning om juridisk rådgivning ifm. modtaget bødeforlæg.
Baggrunden er, at der i 2015 blev afholdt en
koncert i kirken med kvartet Devienne. Et af
medlemmerne i kvartetten har kun arbejdstilladelse til Aalborg symfoniorkester, og må
således ikke arbejde for andre arbejdsgivere.
Da vedkommende har modtaget honorar fra
kirkekassen, har man overtrådt reglerne vedr.
ansættelse af ulovlig udenlandsk arbejdskraft.
13.12.2017: STØ fremsender til Uggerby MR
skrivelse vedr. bødeforlæg. STØ finder at MR
har handlet i god tro, men til trods herfor er
der desværre ikke mulighed for at undgå at
betale bøden. STØ har kendskab til lignende
sager i Folkekirken og arbejder på at lave en
vejledning herom. Der vedlægges vejledning:
"Sådan udgår du at ansætte ulovlig udenlandsk
arbejdskraft".
15

Anmeldelse
Sag: Bjergby Kirke - indbrud i graverhus
(1465) - Bjergby Sogn

Til orientering

Skadesanmeldelse
07.12.2017: Bjergby-Mygdal MR fremsender
til PU - til orientering - skadesanmeldelse ifm.
indbrud i graverhuset ved Bjergby Kirke.
16

Til orientering
Salg af præsteboligen Skovfyrvej 17,
Tornby.
Sag: Tjenesteboligen Tornby-Vidstrup
pastorat, Skovfyrvej 17 (1097) - Tornby Sogn
Salg af præsteboligen Skovfyrvej 17, Tornby
07.12.2017: PU anmoder Tornby-Vidstrup MR
om at tage stilling til, hvorledes provenu fra
salg af ejendommen Skovfyrvej 17, Tornby,
ønskes anvendt.
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fordeling af salgssum
07.12.2017: STØ fremsender - til orientering meddelelse om fordeling af indbetalt kapital
ifm. salg af præsteboligen beliggende
Skovfyrvej 17, Tornby.
Indbetalt kapital vedr. salg af Skovfyrvej 17
- Tornby-Vidstrup pastorat
11.12.2017: STØ meddeler, at rest af salgssum
vedr. Skovfyrvej 17, efter indfrielse af lån
vedr. køb af Skovfyrvej 17, overflyttes som
ekstraordinære afdrag på lån vedr. sognegård
primo januar 2018.
17

Til orientering
Sindal kirke - kass.afd. - anv. 10. rate kr.
745.000,00 - til rest kr. 5.000,00
Sag: Sindal Sognegård - udvidelse/tilbygning
(995) - Sindal Sogn
Sindal kirke - kass.afd. - anv. 10. rate kr.
745.000,00 - til rest kr. 5.000,00
14.12.2017: STØ meddeler Sindal MR, at der
anvises kr. 745.000 som 10. rate af bevilget
lån (lån nr. 8459-6) på indtil kr. 7.500.000,00.
Der henvises til STØ´s brev af 29.03.2016
vedr. bevilling af lån af stiftsmidlerne til delvis
dækning af udgiften ifm. ombygning af og
tilbygning til Sindal Sognegård.

18

Astrup Menighedsråd, forlængelse af orlov
Sag: Valg til menighedsråd 2016 (1270)

Til orientering

Astrup Menighedsråd, forlængelse af orlov
29.11.2017: Astrup MR fremsender til STØ
meddelelse, om at MR-medlem John Juel
Thomsen har fået sin orlov forlænget. I stedet
forsætter første stedfortræder Jens Chr. Larsen.
19

Vejledende time - og lønblad pr. 1.12.2017
Sag: Vikarsatser 2017 (1398)

Til orientering

Vejledende time - og lønblad pr. 1.12.2017
01.12.2017: Personalekonsulenten udsender til
MR vejledende time- og lønblad hor
honorarlønnede vikarer gældende fra 1. december 2017.
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Referatet godkendt den 16.01.2017

Thomas R. Rasmussen

Winnie Nørholm Rischel

Henrik Lund

Jens Peter Madsen

Per Harfeld

Mogens Sørensen

Erik Kristensen

Grethe Bork Kristoffersen

Heidi Strøm

Kirsten Staghøj Sinding
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