Referat for: Kolding Provstiudvalg
PU møde 10. januar 2017. Kl. 14.00
Mødested: Provstihuset

Mødepunkt
1

Menighedsplejen ansøgning om midler til løn
til afrejst medarbejder i 2016 kr. 25.000,-.
Sag: Menighedsplejen ansøgning om midler
til løn i 2016 (2071)

Beslutning
Ansøgningen er imødekommet med indtil kr.
25.000,- fra PUkassen.

Menighedsplejen ansøgning om midler til løn
til afrejst medarbejder i 2016 kr. 25.000,-.

2

Ansøgning om engangstilskud til dækning af
resterende underskud på drift ialt kr.
111.093,74
Sag: 2016.08.22 Ansøgning om
engangstilskud til drift ved Harte kirke (1993)
- Harte Sogn

Ansøgningen er imødekommet med 5% midler
indtil kr. 111.094,-.

Ansøgning om engangstilskud til dækning af
resterende underskud på drift ialt kr.
111.093,74

3

Anmodning om istandsættelse og
omdisponering af Harte kirkes orgel
Sag: Harte kirkes orgel (2082) - Harte Sogn

Provstiudvalget anbefaler at orglet istandsættes og
omdisponeres.
Finansiering via ligningsmidler i 2017.

Anmodning om istandsættelse og
omdisponering af Harte kirkes orgel

4

Ansøgning om 5% midler kr. 56.109,- til
reparation af revner i fundament og mur
Sag: 2016.12.05 Ansøgning om 5% midler til
dækning af udgift til reparation af revner i
fundament og mur (2073) - Nørre Bjert Sogn

Ansøgningen er imødekommet med 5% midler
indtil kr. 56.109,-.

Ansøgning om 5% midler kr. 56.109,- til
reparation af revner i fundament og mur

5

Betinget købsaftale for parkeringsplads.
Sag: 2016.01.08 Parkeringsforhold (1870) Nørre Bjert Sogn

Referat,10-01-2017

Købsaftalen er betinget af udstedelse af endelig
anmærkningsfrit skøde på ejendommen.
Samt afklaring om der er særlige vilkår der skal
være på plads for at aftalen er bindende.
Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

Betinget købsaftale for parkeringsplads.

6

Endelig ansøgning om ombygning af Hjarup
præstegård.
Sag: Ombygning af Hjarup præstegård.
(1312) - Hjarup Sogn
Endelig ansøgning om ombygning af Hjarup
præstegård.

7

Rådgivningskontrakt
Sag: Ombygning af Hjarup præstegård.
(1312) - Hjarup Sogn

Der tages forbehold for Slots- og Kulturstyrelsens
udtalelse.
Bygningskonsulentens udtalelse afventes.
Finansieringen af ombygningen, sker ved
ansøgning om optagelse af stiftslån.
Der skal indhentes mindst to tilbud på
ombygningen.
.

Bemærkninger fra stiftsjurist tilrettes i
rådgivningskontrakten.

Rådgivningskontrakt

8

ST bemærkninger til rådgivningsaftale for
Dalby sognehus
Sag: Sognehus (1452) - Dalby Sogn

Bemærkninger fra stiftsjurist tilrettes i
rådgivningskontrakten.

ST bemærkninger til rådgivningsaftale for
Dalby sognehus

9

Rapport på skimmelsvampeundersøgelse
Sag: Sdr. Stenderup Præstegård Indeklimaundersøgelse (2046) - Sønder
Stenderup Sogn

Orientering ved GWP.

Rapport på skimmelsvampeundersøgelse

10

Slutregnskab Vamdrup præstebolig
Sag: Ansøgning ny præstebolig (1127) Vamdrup Sogn

Regnskabet gennemgået.

Slutregnskab Vamdrup præstebolig

11

Afregning af anlægsbevillinger - underskud
inddækkes af frie midler
Sag: 2017.01.06 Anvendelse af frimidler
(2086) - Kristkirkens Sogn

Afregning af anlægsbevillinger - underskud
inddækkes af frie midler
Referat,10-01-2017

Ansøgningen er imødekommet således at frie
midler anvendes til dækning af resterende
anlægsudgifter.

Side: 2

Mødepunkt

12

Høring over forslag til lov om forsøg i
folkekirken.
Sag: 2016.12.12 Høring over forslag til lov om
forsøg i folkekirken. (2080)

Beslutning

Notater om høringen indsendes.

Høring over forslag til lov om forsøg i
folkekirken.

13

Anmodning fra KKG vedr. NDR
Helhedsplan, rådgivningsaftale med
landskabsarkiteks
Sag: Kolding Kirkegårde helhedsplan for
Ndr. Kirkegård i Kolding (1746)

Rådgivningsaftalen sendes til kirkegårdskonsulent i
andet stift, til udtalelse.

Anmodning fra KKG vedr. NDR Helhedsplan,
rådgivningsaftale med landskabsarkiteks

14

Revisionsprotokollat til beholdningseftersyn
2016 - ny
Sag: PUK regnskab (1337)
Revisionsprotokollat til beholdningseftersyn
2016 - ny

15

Input fra provstiudvalg vedr. stiftsbidrag
2018
Sag: Stiftsbidrag 2018 (2081)

Der er oprettet en ny konto i én af de systemiske
banker.
Fremadrettet betales og godkendes alle udgifter af
to i foreningen.
Dog bliver der et maks på 10 T der kan hæves på
kort af enkelt fuldmagshaver.

Input blev drøftet.

Input fra provstiudvalg vedr. stiftsbidrag 2018

16

kirkehøjskolen forslag til vedtægter
Sag: Kirkehøjskolen (1306)

Vedtægterne tages med på formandsmøde og
budgetsamråd.

kirkehøjskolen forslag til vedtægter

17

Menighedsplejen - vedtægter

Vedtægter er under udarbejdelse.

18

Inspirations- og visionsdag

Søndag den 1. okt. 2017.
Lokaler undersøges.

Referat,10-01-2017

Side: 3

Mødepunkt

19

Formandsmøde 25. jan. 2017

Referat,10-01-2017

Beslutning

Endelig dagsorden udsendes.

Side: 4

Orientering
20

STØ godkender murarbejde vedTyrstrup
kirke - gesims m.m. med betingelser.
Sag: Tyrstrup kirke - mur arbejder (2027) Tyrstrup Sogn

EBO orienterede.

STØ godkender murarbejde vedTyrstrup kirke gesims m.m. med betingelser.

21

ST har ingen indvendinger til forslag til
lokalplan 1312-21 + tillæg 53, Haderslevvej
6, Christiansfeld - et boligområde med
erhverv
Sag: Kolding Kommune - forslag til lokalplan
1312-21 + tillæg 53, Haderslevvej 6,
Christiansfeld (Tyrstrup kirkes omgivelser)
(2039) - Tyrstrup Sogn

EBO orienterede.

ST har ingen indvendinger til forslag til
lokalplan 1312-21 + tillæg 53, Haderslevvej 6,
Christiansfeld - et boligområde med erhverv

22

Dispensation - Lejrskov- Jordrup
Sag: Menighedsråd 2016 - 2019 (2059) Lejrskov Sogn

EBO orienterede.

Dispensation - Lejrskov- Jordrup

23

Konsulentrapport for Vonsild kirkegård,
beplantning, store træer, tomme gravsteder
Sag: Vonsild kirkegård - beplantning - store
træer - tomme gravsteder (1925) - Vonsild
Sogn

EBO orienterede.

Konsulentrapport for Vonsild kirkegård,
beplantning, store træer, tomme gravsteder

24

Konsulentrapport ang. vand på kirkegården
Sag: Aller kirke - vand på kirkegården (2083)
- Aller Sogn

EBO orienterede.

Konsulentrapport ang. vand på kirkegården

25

Notat om telefonmøde 1.12.2016 ang.
konsulentrunde i 2017
Sag: Konsulentrunde i Haderslev Stift i 2017
(2072)

Referat,10-01-2017

EBO orienterede.

Side: 5

Orientering

Notat om telefonmøde 1.12.2016 ang.
konsulentrunde i 2017

26

Stiftsrådets mødedatoer i 2017
Sag: Stiftsrådets mødedatoer (994)

EBO orienterede.

Stiftsrådets mødedatoer i 2017

27

Aller - Enkesædet istandsættelse

Vi afventer endeligt regnskab.

28

Simon Peters - Ungdomscentret
istandsættelse

Der afventes tilbud fra håndværkere.

29

Skanderup - præstebolig istandsættelse

Præsten er flyttet ind.
Vi afventer endeligt regnskab.

30

Tyrstrup - nyt sognehus

Intet nyt om sognehus.

31

Vester Nebel - nyt sognehus

GWP orienterede.

32

Vonsild - nyt sognehus

Der aftales et møde med MR og PU

33

Kirkegårdsudvalget - møde med gravere og
kirkeværger

AD orienterede om møde med gravere og
kirkeværger.

34

Evt.

Intet

35

Referat godkendes og underskrives

Referat godkendt og underskrevet
Erik Brixen Olesen

Referat,10-01-2017

Side: 6

Orientering

Astrid Dinesen
Jens Aksel Friis
Svend Buchvaldt
Grete Wigh-Poulsen
Kurt Bjerregaard
Michael Markussen
Arne Corydon

Referat,10-01-2017

Side: 7

