Referat
Kolding Provsti – Møder

2019 01 10 PU møde 10. jan. 2019 - d. 10-01-2019 kl. 14:00 til 17:00
Deltagere: Kolding Provstiudvalg
Afbud: Ole Pihl, Svend Buchvaldt

Mødepunkt

Referat

1 - Fra Sdr. Stenderup, ansøgning om 5 % midler kr. Ansøgningen er imødekommet med 5% midler indtil
16.067,56, til opfølgende skimmelundersøgelse.
kr. 16.067,56.

Sager:
Sdr. Stenderup - 5 % midler - skimmelundersøgelse. (
2018 - 41377)
Bilag:
Anmodning om bevilling af 5 % midler ang. Sdr. Sten
derup Præstegård - kr. 16.067,56 - opfølgende skim
melundersøgelse 4 måeder efter end ren., 18.12.08 ANSØGNING OM 5-PROC.-MIDLER - Bevilling - Faktur
a-128852 - Kiwa - Skimmelunders.

2 - Fra Aller, ansøgning om 5% midler kr. 67.458,- til Ansøgningen er imødekommet med 5% midler indtil
afledning af vand på kirkegård, ekstra bevilling
kr. 67.458,-.

Sager:
Aller - afledning af regnvand på kirkegården (2018 - 8
921)
Bilag:
VS Aller Kirkegård- økonomi, Økonomi_Afvandnings
projekt_20181219_REV, Budget_Afvandningsprojekt
_20180430_REV

3 - Fra Simon Peters, ny ansøgning om 5% midler kr. Ansøgningen er imødekommet med 5% midler indtil
55.625,- ang. sætningsskade på tilbygning til kordeg kr. 55.625,nekontor

Sager:
Simon Peters - ansøgning om 5% midler - sætningssk
ade på tilbygning til kordegnekontor (2018 - 40695)
Bilag:
Ny 5% ansøgning vedr. kordegnekontor Simon Peters
kirke, inba181219-mødenotat, Ny 5% ansøgning - sæ
tningsskade

4 - Fra Simon Peters, ansøgning om låneforhøjelse k Ansøgningen er imødekommet med kr. 250.000,- so
r. 250.000,- til kloaktilslutningsbidrag ved ny bygnin m en forhøjelse af stiftslån til garage-depot-værksted
g
bygningen.
Stiftet ansøges om forhøjelse af lånet. Stiftslånets lø
betid forlænges, afdrag forbliver uændret
Sager:
Simon Peters - Depot garage værksted - låneforhøjel
se til kloaktilslutningsbidrag (2019 - 224)
Bilag:
Ansøgning om låneforhøjelse - kloaktilslutningsbidra
g - Simon Peters kirke, Ansøgning om låneforhøjelsehaveprojekt SPK, CaseNo18-28152_Kontornotits fra
Blue Kolding - 2018-003469.pdf_DocNo2612..., Mailk
orrespondance med BlueKolding

5 - Fra Simon Peters, ansøgning om låneforhøjelse k Ansøgningen er imødekommet med kr. 253.675,- so
r. 253.675, til støjskærm
m en forhøjelse af stiftslån til støjmuren.
Stiftet ansøges om forhøjelse af lånet. Stiftslånets lø
betid forlænges, afdrag forbliver uændret.
Sager:
Simon Peters - låneforhøjelse - støjskærm (2019 - 23
1)
Bilag:
Ansøgning om låneforhøjelse - Støjskærm - Simon Pe
ters kirke, Ansøgning om forhøjelse af lånebeløb ved
r. støjskærm SPK, Orienterende trafikstøj beregning,
Simon Peters Kirke, sag nr. 18064.1, Orienterende tra
fikstøj beregning, Simon Peters Kirke, sag nr. 18064.2

6 - Fra Kristkirken, Ansøgning om godkendelse af le Ansøgning om godkendelse af leasingaftale til hjerte
asingaftale
starter, er imødekommet.
Ved aftalens udløb, ansøges påny om godkendelse.

Sager:
Kristkirken - leasingaftale - hjertestarter (2019 - 204)

Bilag:
Ansøgning til PU, Ansøgning vedr. Hjertestarter 18-1
2-28, Leasing hjertestarter

7 - Fra Sdr. Bjert, kirkegårdsvedtægter til godkendel Kirkegårdsvedtægten er godkendt.
se

Sager:
Sdr. Bjert - kirkegårdsvedtægter (2018 - 42245)
Bilag:
Fra Sdr. Bjert, kirkegårdsvedtægter fra Sdr. Bjert Sog
n, Kirkegårdsvedtægter Sdr Bjert kirke November 20
18

8 - Fra Sdr. Bjert, Genfremsendelse af ansøgning om Ansøgning om udvidelse af graverfaciliteter anbefale
udbygning
s.
Finansieres ved ansøgning om nyt stiftslån.
Projektet sendes til godkendelse i Stiftet.
Sager:
Sdr. Bjert - udvidelse af graverfaciliteter (2018 - 3409
8)
Bilag:
Fra Sdr. Bjert, Genfremsendelse af ansøgning om ud
bygning, Ansøgning til Kolding Provsti

9 - Fra Stiftet, bemærkninger til rådgivningsaftale m Det anbefales, at bemærkninger til rådgivningsaftale
ed arkitekt.
n indarbejdes i aftalen.

Sager:
Fælleskrematoriet i Kolding - udvidelse til 3 ovnlinjer
(2018 - 10707)
Bilag:
Aktdokument, Til Fælleskrematoriet, svar ang. rådgiv
ningsaftale med arkitekt.

10 - Fra Bramdrup, rådgivningsaftale ang. tilbygning Aftalen sendes til Stiftet, til udtalelse om evt. bemær
og indvendig opdatering af Bramdrup kirke
kninger.
Godkendelse afventes.

Sager:
Bramdrup - Kirkeudvidelse (2018 - 14858)
Bilag:
VS Aftale underskreven Bramdrup kirke, 1543 - Total
rådgivningsaftale Bramdrup Kirke 2018.12.18_u, 154
3 - R arkitekter erhvervsansvarsforsikring dateret 09.
03.2018, Bilag 1_Skrivelse fra Kgl. Bygningsinspektør
dateret 18. januar 2018, Bilag 2_Skrivelse fra Hadersl
ev Stift dateret 21. februar 2018, Bilag 3_Skrivelse fra
Nationalmuseet dateret 19. februar 2018, Bilag 5_ A
BR 89, Bilag 6_Bygherreraadgivning_2013, 1543 - R a
rkitekter erhvervsansvarsforsikring dateret 09.03.201
8, image001, image002

11 - Fra kordegn i Dalby, ang. kirkegårdstakster lørd Lørdags kirkegårdstakster fastholdes i 2019.
age
Der tages højde for det i de nye takster, som er unde
r udarbejdelse.

Sager:
Henvendelse - kordegn Dalby - kirkegårdstakster (20
19 - 493)
Bilag:
Fra Dalby, ang. kirkegårdstakster

12 - Udlandstur for konfirmander

Opbakning til udlandstur for konfirmander.

Henvendelse ang. anvendelse af midler til udlandstu
r for konfirmander.
Sager:
Udlandstur - konfirmander (2019 - 1294)
Bilag:
Aktdokument, Udlandstur for konfirmander

13 - Fra Skanderup, vedr. notat om møde 3.10.2018, EKO orienterede.
etablering af nyt kirkekontor i Skanderup

Sager:
Skanderup - kirkekontorbygning (2018 - 7346)
Bilag:
Sv Til mødedeltagere vedr. notat om møde 3.10.2018
, etablering af nyt kirkekontor i Skanderup (STPR F2 2
06699)

14 - Fra Vonsild, Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse EKO orienterede.
til bygningsarbejder, afslag til tilskud

Sager:
Vonsild - Præstegårdens 2 længer (2018 - 26606)
Bilag:
Fwd Fw 18-06628-6 Tilladelse til bygningsarbejder, af
slag til tilskud 1515119_1_0, 18-06628-6 Tilladelse til
bygningsarbejder, afslag til tilskud 1515119_1_0

15 - Til kgl. bygningsinspektør og Vejstrup mr. til udt EKO orienterede.
alelse vedr. ansøgning om landzonetilladelse, opfør
else af enfamiliehus, Skamlingvejen 149, Sjølund (k
ort frist)

Sager:
Vejstrup kirkes omgivelser - landzonetilladelse - opfø
relse af enfamiliehus Skamlingvejen 149, Sjølund (20
18 - 42085)
Bilag:
Aktdokument, Til kgl. bygningsinspektør og Vejstrup
mr. til udtalelse vedr. ansøgning om landzonetilladel
se, opførelse af enfamiliehus, Skamlingvej-1395487,
Aktbilag, id nr 314679: Fra Kolding Kommune verdr.
Høring ifm. ansøgning om landzonetilladelse

16 - Fra Brændkjær, rapport fra "sognet ind i kirken EKO orienterede.
" samt anmodning om udbetaling fra initiativpuljen

Sager:
Brændkjær - "sognet ind i kirken" (2018 - 41648)
Bilag:
Anmodning om udbetaling fra initiativpuljen vedrøre
nde Sognet ind i kirken, Sognet ind i kirken

17 - Til Ødis mr. vedr. mødeindkaldelse 10.1.2019 kl EKO orienterede.
. 14, udskiftning af kirkedør og genopførelse af søjle
r ved indgangen til kirkegården

Sager:
Ødis - kirkedør (2018 - 29245)
Bilag:
Aktdokument, Til Ødis mr. vedr. mødeindkaldelse 10.
1.2019 kl. 14

18 - Fra Kolding Kommune, referat fra møde ang. kir EKO orienterede.
keskatteprocenten

Sager:
Kolding Kommune - kirkeskatteprocenten (2018 - 41
387)
Bilag:
Fwd [Sagsnr.1825349] - [Dok.nr.30127118] Dialog me
d provstiudvalget om mulighederne for en reduktion
af kirkeskatteprocenten, image001, ATT00001, imag
e002, ATT00002, CaseNo18-25349_Dialog med provs
tiudvalget om mulighederne for en reduktion af kirk
eskatteprocenten_DocNo301271-18_v1, ATT00003

19 - Natkirke præster

GWP orienterede.

20 - Fra Provstiudvalgsmedlem, forespørgsel om æn Dato for provstiudvalgsmøde i marts er ændret til 6.
dring af mødedato den 7. marts 2019
marts 2019 kl. 14.00.
Frist for fremsendelse af sager til møder, er uændret.

Sager:
Henvendelse - Provstiudvalgsmøde - ændring af dato
, 7. marts 2019 (2019 - 609)
Bilag:
Provstiudvalgsmøde, ændring af dato, 7. marts 2019

21 - Evt.

Intet.

22 - Referat godkendes og underskrives

Referat godkendt og underskrevet

Erik Kring Olesen

Astrid Dinesen

Ole Pihl - afbud

Svend Buchvaldt - afbud

Grete Wigh-Poulsen

Knud Leth Nielsen

Jens Aksel Friis

Arne Corydon

Kolding Provsti – Møder - 10-01-2019, 14:00

Kolding Provstiudvalg (Kolding Provsti)

