Referat for: Kolding Provstiudvalg
PU møde 7. december 2017. Kl. 14.00
Mødested: Provstihuset

Mødepunkt
1

Ansøgning om 5% midler kr. 24.618,- til
flisebelægning ved Enkesædet og ny garage
Sag: 2017.11.24 Ansøgning om 5% midler til
flisebelægning ved Enkesædet (2263) - Aller
Sogn

Beslutning
Ansøgningen er imødekommet med 5% midler
indtil kr. 24.618,-.

Ansøgning om 5% midler kr. 24.618,- til
flisebelægning ved Enkesædet og ny garage

2

Ansøgning om 5% midler kr. 44.788,-,- til to
yderdøre i præsteboligen
Sag: 2017.11.21 Ansøgning om 5% midler til
to yderdøre i præsteboligen (2260) - Sankt
Nicolai Sogn

GWP deltog ikke i pkt.
Anbefales at udgiften afholdes af egne midler.

Ansøgning om 5% midler kr. 44.788,-,- til to
yderdøre i præsteboligen

3

Ansøgning om 5% midler kr. 62.479,06 til
renteudgifter på nyt stiftslån
Sag: 2017.11.24 Ansøgning om 5% midler til
renteudgifter på nyt stiftslån (2264) - Simon
Peters Sogn

AC deltog ikke i pkt.
Ansøgningen er imødekommet med 5% midler
indtil kr. 62.479,06.

Ansøgning om 5% midler kr. 62.479,06 til
renteudgifter på nyt stiftslån

4

Ansøgning om 5% midler kr. 100.938,- vedr.
CMS-system
Sag: 2017.11.07 Ansøgning om 5% midler
vedr. CMS-system til hjemmeside (2252) Simon Peters Sogn

AC deltog ikke i pkt.
Der skal indhentes et tilbud mere, før der tages
stilling til bevilling.

Ansøgning om 5% midler kr. 100.938,- vedr.
CMS-system

5

Ansøgning om 5% midler kr. 30.000,- til
færdiggørelse af havenalæg Lykkegårdsvej
40

Referat,07-12-2017

Det anbefales at udgiften afholdes af egne midler.

Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

Sag: 2017.11.09 Ansøgning om 5% midler til
haveanlæg Lykkegårdsvej 40 (2256) Kristkirkens Sogn
Ansøgning om 5% midler kr. 30.000,- til
færdiggørelse af havenalæg Lykkegårdsvej 40

6

Ansøgning om midler til anlægsarbejde i
2018 til ændringer i kordegneboligen
Sag: Kordegnebolig i Kristkirkens Sogn
(1888) - Kristkirkens Sogn

Der imødeses et konkret beløb på
projekteringsarbejdet, før der kan bevilges midler
dertil.

Ansøgning om midler til anlægsarbejde i 2018
til ændringer i kordegneboligen

7

Ansøgning om 5 % midler kr. 353.806,12 til
arkitekthonorar
Sag: 2017.09.10 Ansøgning om 5 % midler til
udgifter ved nedbrydning og opbygning af
præstebolig (2206) - Sønder Stenderup Sogn

Beløbet er imødekommet med 5% midler indtil kr.
353.806,-.

Ansøgning om 5 % midler kr. 353.806,12 til
arkitekthonorar

8

Ansøgning om 5 % midler kr. 108.000 - til
genhusning af sognets præst
Sag: 2017.01.19 5% ansøgning til dækning af
udgifter på præstegården vedr. indeklima
(2093) - Sønder Stenderup Sogn

Ansøgningen er imødekommet med 5% midler
indtil kr. 108.000,-.

Ansøgning om 5 % midler kr. 108.000 - til
genhusning af sognets præst

9

Ansøgning om likviditet til dækning af
renovering af præstebolig i Sdr. Stenderup
Sag: Nedbrydnings og opbygning (2204) Sønder Stenderup Sogn

Ansøgningen er imødekommet.
Stiftet ansøges om optagelse af lån på ialt kr.
5.500.000,-, med en løbetid på 3 år, med første
afdrag i juni 2019.

Ansøgning om likviditet til dækning af
renovering af præstebolig i Sdr. Stenderup

10

Ansøgning om kommentar til beskrivelse af
P-plads og friarealer ved SPH
Sag: P-plads og friarealer ved SPH, Simon
Peters kirke Kolding (2253) - Simon Peters
Sogn

Referat,07-12-2017

Kommentarer til beskrivelse er, at der er for få
parkeringspladser ved Simon Peters Hus.
Det skal overvejes om projektet kan deles op i
etaper.
Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

Ansøgning om kommentar til beskrivelse af Pplads og friarealer ved SPH

11

Budgetoverslag, energiberegninger og
samlede tegninger for nyt sognehus til
godkendelse
Sag: Sognehus (1452) - Dalby Sogn

Det samlede prisoverslag på nyt sognehus, må
reduceres væsentligt før en endelig godkendelse.
Provstiudvalget fastholder det oprindelige tilsagn
på kr. 11,5 mio. incl. moms.

Budgetoverslag, energiberegninger og samlede
tegninger for nyt sognehus til godkendelse

12

Forslag til renovering af udlænger, foreløbig
budgetoverslag og tegningsmateriale
Sag: Præstegårdens sidebygninger renoveres
(2188) - Vonsild Sogn

Istandsættelse af øst og vestlænger kan godkendes.
Indretning af vestlængen må afvente.

Forslag til renovering af udlænger, foreløbig
budgetoverslag og tegningsmateriale

13

Økonomisk opgørelse over orgel renovering
Sag: Harte kirkes orgel (2082) - Harte Sogn

SB deltog ikke i pkt.
Overskud fra istandsættelse af orgelrenovering kan
forblive i kirkekassen.

Økonomisk opgørelse over orgel renovering

14

Vedligeholdelsesaftale af 2 engarealer i 2 år,
indtil 31.08.2019
Sag: Vedligeholdelsesaftale af 2 engarealer
(1283) - Harte Sogn

SB deltog ikke i pkt.
Vedligeholdelsesaftale af 2 engarealer godkendes.

Vedligeholdelsesaftale af 2 engarealer i 2 år,
indtil 31.08.2019

15

Købsaftale for matr.nr. 28 Torning,
Tyrstrup - til godkendelse
Sag: Salg af matr.nr. 28 Torning, Tyrstrup
(2269) - Tyrstrup Sogn

Købsaftalen kan godkendes.
Provenue af salget overføres til Stiftskapital.

Købsaftale for matr.nr. 28 Torning, Tyrstrup til godkendelse

16

Ansøgning om forlængelse af leasingaftale af
kopimaskine
Sag: Leasing af kopimaskine (2258) - Sønder
Referat,07-12-2017

Aftalen på de oprindelige 5 år færdiggøres.
Provstiudvalgets holdning er, at der derefter ikke
indgåes en ny leasingaftale.
Side: 3

Mødepunkt

Beslutning

Bjert Sogn
Ansøgning om forlængelse af leasingaftale af
kopimaskine

17

Synsprotokoller 2017 for Brændkjær kirke
og præstebolig
Sag: Syn over Brændkjær kirke og
præstebolig (1071) - Brændkjær Sogn

Synsprotokoller godkendes med sædvanlig
påtegning.

Synsprotokoller 2017 for Brændkjær kirke og
præstebolig

18

Konsulent udtalelse ang. ændring af
adgangsforhold på Almind Kirkegård
Sag: Tilgængelighed på kirkegårde (2088) Almind Sogn

Efter kirkegårdskonsulentens udtalelse kan ændring
af adgangsforhold godkendes.

Konsulent udtalelse ang. ændring af
adgangsforhold på Almind Kirkegård

19

Aflønning af sognepræst for kontaktperson
opgaver
Sag: Aflønning af sognepræst for
kontaktperson opgaver (2261) - Harte Sogn

Aflønningen kan finansieres af 5% midler i 2017
og 2018.

Aflønning af sognepræst for kontaktperson
opgaver

20

Honorarsatser for 2018
Sag: Honorarsatser til formænd, kasserere,
kirkeværger og kontaktpersoner - vejledende
(1270)

Honorarsatser for 2018 godkendes.

Honorarsatser for 2018

21

Forretningsorden 2017 og
Regnskabsinstruks 2017 for provstiudvalget
til godkendelse
Sag: Forretningsorden 2017 og
Regnskabsinstruks 2017 for provstiudvalget
(2265)

Forretningsorden 2017 og regnskabsinstruks 2017
godkendt.

Forretningsorden 2017 og Regnskabsinstruks
2017 for provstiudvalget til godkendelse
Referat,07-12-2017

Side: 4

Mødepunkt

22

Sognebesøg 21.04.2018

Referat,07-12-2017

Beslutning

Følgende sogne kontaktes for besøg:
Brændkjær
Seest
Bramdrup
Nr. Bjert

Side: 5

Orientering
23

To nye menighedsrådsmedlemmer i Harte
Sogn
Sag: Menighedsråd 2017 - 2020 - Harte
(2064) - Harte Sogn

EKO orienterede

To nye menighedsrådsmedlemmer i Harte Sogn

24

Konstituering nov. 2017 Harte sogns
menighedsråd
Sag: Menighedsråd 2017 - 2020 - Harte
(2064) - Harte Sogn

EKO orienterede

Konstituering nov. 2017 Harte sogns
menighedsråd

25

Konstituering 2017
Sag: Menighedsråd 2017-2020 (2062) - Vester
Nebel Sogn

EKO orienterede

Konstituering 2017

26

Konstituering nov. 2017 Vonsild
Menighedsråd
Sag: Menighedsråd 2017 - 2020 (2054) Vonsild Sogn

EKO orienterede

Konstituering nov. 2017 Vonsild Menighedsråd

27

Elevator i Kristkirken - udsat til efter 2018
Sag: Elevator i Kristkirken (2255) Kristkirkens Sogn

EKO orienterede

Elevator i Kristkirken - udsat til efter 2018

28

Notat fra konsulentrunde ang. vand på
kirkegården - dræn - faskine - renovering af
kirken
Sag: Aller kirke - vand på kirkegården (2083)
- Aller Sogn

EKO orienterede

Notat fra konsulentrunde ang. vand på
kirkegården - dræn - faskine - renovering af
kirken
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Side: 6

Orientering
29

Ny kirkegårdskonsulent er kontaktet ang.
dræn og vand på Aller Kirkegård
Sag: Aller kirke - vand på kirkegården (2083)
- Aller Sogn

EKO orienterede

Ny kirkegårdskonsulent er kontaktet ang. dræn
og vand på Aller Kirkegård

30

Notat fra konsulentrunde ang.
indgangstrappe - bygningssten over indgang
til kirken - loftsbjælke i kirkerummet
Sag: Indgangsstrappe - bygningssten over
indgang til kirken - loftsbjælke i kirkerummet
(2208) - Taps Sogn

EKO orienterede

Notat fra konsulentrunde ang. indgangstrappe bygningssten over indgang til kirken loftsbjælke i kirkerummet

31

2017.11.21 notat møde fælleskrematoriet
Sag: Fælleskrematoriet - udvidelse med 3.
ovn. (2110)

EKO orienterede

2017.11.21 notat møde fælleskrematoriet

32

Nationalmuseets besigtigelsesrapport ang.
handicapadgang til kirken
Sag: Handicap-adgang til kirken (1684) Lejrskov Sogn

EKO orienterede

Nationalmuseets besigtigelsesrapport ang.
handicapadgang til kirken

33

ST bemærkninger til rådgiveraftale ang.
niveaufri adgang
Sag: Kirkegård udvikling og tilgængelighed
(1987) - Nørre Bjert Sogn

EKO orienterede

ST bemærkninger til rådgiveraftale ang.
niveaufri adgang

34

Arkæologiske interesser i forbindelse med
etableringa f P-plads er afklaret i 2015
Sag: 2016.01.08 Parkeringsforhold (1870) Nørre Bjert Sogn

Referat,07-12-2017

EKO orienterede

Side: 7

Orientering

Arkæologiske interesser i forbindelse med
etableringa f P-plads er afklaret i 2015

35

ST udtalelse ang.dispensation fra lokalplan
0531-41 - dagligvarebutik og boliger
Sag: Kolding Kommune - dispensation fra
lokalplan 0531-41 - dagligvarebutik og
boliger, Nr. Bjertvej 88, 6000 Kolding (2216) Nørre Bjert Sogn

EKO orienterede

ST udtalelse ang.dispensation fra lokalplan
0531-41 - dagligvarebutik og boliger

36

Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan
0514-32 ved Birkemosevej - et
erhvervsområde og kommuneplantillæg 65 Birkemosevej - erhvervsområde og område
til friluftsformål
Sag: Kolding Kommune - Forslag til lokalplan
0514-32 ved Birkemosevej - et erhvervsområde
og kommuneplantillæg 65 - Birkemosevej erhvervsområde og område til friluftsformål
(2215) - Nørre Bjert Sogn

EKO orienterede

Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 051432 ved Birkemosevej - et erhvervsområde og
kommuneplantillæg 65 - Birkemosevej erhvervsområde og område til friluftsformål

37

Frigivelse af beløb fra arv efter Ino Mathilde
Møller til menighedsplejen
Sag: Simon Peter kirke - arv til
menighedsplejen - arv efter Ino Mathilde
Møller (1277) - Simon Peters Sogn

EKO orienterede

Frigivelse af beløb fra arv efter Ino Mathilde
Møller til menighedsplejen

38

Indvielse af Simon Peters Hus 7. januar 2018
Sag: Ungdomscentret - ombygning (1891) Simon Peters Sogn

EKO orienterede

Indvielse af Simon Peters Hus 7. januar 2018

39

Sognehuse orientering

Skanderup kirkekontor
Referat,07-12-2017

Skanderup - afventer fredningsmyndigheder
Tyrstrup - AD orienterede
Vester Nebel - afventer
Side: 8

Orientering
Skanderup kirkekontor
Tyrstrup sognehus
Vester Nebel sognehus
Vonsild sognehus

Vester Nebel - afventer
Vonsild - afventer

40

Kirkegårdsudvalg

12. dec. møde i Bramdrup sognehus for gravere,
kirkeværger og menighedsråd med Brandsoft og
Landinspektørcentret.

41

Evt.

GWP orienterede om møde på Ndr. kirkegård.
Trinity kursus i okt. 2018

42

Referat godkendes og underskrives

Referat godkendt og underskrevet
Erik Kring Olesen
Astrid Dinesen
Ole Pihl
Svend Buchvaldt
Grete Wigh-Poulsen
Knud Leth Nielsen
Jens Aksel Friis
Arne Corydon

Referat,07-12-2017
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