Referat for: Kolding Provstiudvalg
PU møde 7. februar 2018. Kl. 14.00
Mødested: Provstihuset

Mødepunkt
1

Ansøgning 5% midler kr. 95.000,- vedr.
tyveri og indbrud i præstebolig
Sag: 2018.01.30 Ansøgning om 5% midler
vedr. tyveri og indbrud (2291) - Brændkjær
Sogn

Beslutning
Ansøgningen er imødekommet med 5% midler
indtil kr. 95.000,-.
OP deltog ikke i pkt.

Ansøgning 5% midler kr. 95.000,- vedr. tyveri
og indbrud i præstebolig

2

Ansøgning om 5% midler kr. 30.000,- til
indkøb af videosystem
Sag: 2018.01.30 Ansøgning om 5% midler til
indkøb af videosystem (2292) - Brændkjær
Sogn

Ansøgningen er imødekommet med 5% midler
indtil kr. 30.000,-.
OP deltog ikke i pkt.

Ansøgning om 5% midler kr. 30.000,- til
indkøb af videosystem

3

Ansøgning om kr. 350.000,- til niveaufri
adgang
Sag: Kirkegård udvikling og tilgængelighed
(1987) - Nørre Bjert Sogn

Ansøgningen er imødekommet med 5% midler
indtil kr. 350.000,-.

Ansøgning om kr. 350.000,- til niveaufri
adgang

4

Ansøgning om anvendelse af ligningsmidler i
2018 kr. 37.500,- til andre redskaber til
kirkegården
Sag: 2018.01.13 - Ligningsmidler 2018 Bevilling vedr. løvsuger til Hjarup Kirke.
(2282) - Hjarup Sogn

Ansøgningen er imødekommet, således at der skal
oplyses konkret hvilke redskaber beløbet skal
anvendes til.

Ansøgning om anvendelse af ligningsmidler i
2018 kr. 37.500,- til andre redskaber til
kirkegården

5

Ansøgning om anvendelse af overført
anlægsbeløb kr. 37.627,- til dækning af
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Ansøgningen er imødekommet.
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Beslutning

udgift til forpladsen
Sag: Forpladsen ved Kristkirken (2114) Kristkirkens Sogn
Ansøgning om anvendelse af overført
anlægsbeløb kr. 37.627,- til dækning af udgift
til forpladsen

6

Ansøgning om køb af parkeringsplads.
Sag: Sognehus (1290) - Vester Nebel Sogn

Ansøgning om principtilladelse til køb af
parkeringsplads er imødekommet, dog må prisen
reduceres til et realistisk leje. Købet er betinget af,
at der kan opføres et nyt sognehus på grunden.

Ansøgning om køb af parkeringsplads.

7

Ansøgning om tilladelse til ombygning af
toiletbygning ved Vejstrup Kirke
Sag: Ombygning af toiletbygning ved Vejstrup
Kirke (2283) - Vejstrup Sogn

Ansøgningen anbefales og sendes til godkendelse
ved Stiftet.
AD deltog ikke i pkt.

Ansøgning om tilladelse til ombygning af
toiletbygning ved Vejstrup Kirke

8

Godkendelse af rådgivningsaftale,
omlægning af blytaget på apsis, Taps Kirke
Sag: Taps kirke - blytag på apsis (1929) - Taps
Sogn

Rådgivningsaftalen godkendes, dog anbefales at
Stiftets bemærkninger indarbejdes i aftalen.
AD deltog ikke i pkt.

Godkendelse af rådgivningsaftale, omlægning
af blytaget på apsis, Taps Kirke

9

Usikre gravsten - henvendelse fra Vamdrup
Sag: Usikre gravsten (2289)

Kirkegårdsudvalget ved provstiudvalget arbejder på
en løsning på sikring af gravsten.

Usikre gravsten - henvendelse fra Vamdrup

10

HR funktion - situationsbeskrivelse og
problemstilling
Sag: HR funktion (2295)

Der arbejdes videre med en løsning på en HR
funktion.

HR funktion - situationsbeskrivelse og
problemstilling

11

Referat fra formandsmøde 30.01.2018

Se sag 2294
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Referat godkendt.
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12

PUK regnskab 2017

Beslutning

PUK regnskab 2017 godkendes på næste møde.

Se sag 1337
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Orientering
13

Henvendelse fra nabo ang. etablering af pplads ved kirken
Sag: 2016.01.08 Parkeringsforhold (1870) Nørre Bjert Sogn

EKO orienterede.

Henvendelse fra nabo ang. etablering af p-plads
ved kirken

14

ST indsigelse mod Forslag til lokalplan nr.
1221-21 - Ødis - en lokalby - indsigelse i
henhold til planlovens § 29 stk. 3, 2. pkt. jf. §
28 (veto)
Sag: Kolding Kommune - forslag til lokalplan
1221-21 Ødis - en lokalby (2270) - Ødis Sogn

EKO orienterede.

ST indsigelse mod Forslag til lokalplan nr.
1221-21 - Ødis - en lokalby - indsigelse i
henhold til planlovens § 29 stk. 3, 2. pkt. jf. §
28 (veto)

15

Nationalmuseets rapport ang. dør til
nordlige kapel
Sag: Dør til nordlige kapel (949) - Sankt
Nicolai Sogn

EKO orienterede.

Nationalmuseets rapport ang. dør til nordlige
kapel

16

Standsningsforbud på Ejlersvej - Høring
Sag: Provstihuset (2285)

EKO orienterede.

Standsningsforbud på Ejlersvej - Høring

17

Fredningsnævnet - sagen er sendt i høring
Sag: Nyt kirkekontor ved Skanderup kirke
(1981) - Skanderup Sogn

EKO orienterede.

Fredningsnævnet - sagen er sendt i høring

18

Sognehuse orientering

EKO orienterede.

19

Kirkegårdsudvalg

AD og SB orienterede.
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20

Indkaldelse til Generalforsamling i
Distriktsforeningen af Menighedsråd 21. feb.
2018
Sag: Distriktsforeningen (2287)

EKO orienterede.

Indkaldelse til Generalforsamling i
Distriktsforeningen af Menighedsråd 21. feb.
2018

21

Tak - indvielse af Simon Peters Hus
Sag: Ungdomscentret - ombygning (1891) Simon Peters Sogn

EKO orienterede.

Tak - indvielse af Simon Peters Hus

22

Evt.

Fremlagt orientering fra Stiftet ang. omstruktuering
af præstelønninger. Medtages på næste PU møde.

23

Referat godkendes og underskrives

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