Referat
Kolding Provsti – Møder

2021 01 14 PU møde 14. jan. 2021 - d. 14-01-2021 kl. 14:00 til 17:00
Deltagere: Erik Kring Olesen, Astrid Snitgaard Dinesen, Ole Pihl, Carl Martin Hansen, Grete Wigh-Poulsen,
Knud Leth Nielsen, Jens Aksel Heden Friis, Arne Corydon
Mødet afholdes i mødelokalet med følgende deltagere: Erik Kring Olesen, Arne Corydon og Grete WighPoulsen.
Øvrige provstiudvalgsmedlemmer er alle med online via Teams.

Mødepunkt

Referat

1 - Fra Dalby, ansøgning om 5% midler kr. 14.544,til dækning af udbedring af skimmelsvamp i
præsteboligen.

Ansøgningen er imødekommet med 5% midler indtil
kr. 14.544,-.

Sager:
Dalby præstebolig - skimmelsvamp (2020 - 27172)
Bilag:
5 procent ansøgning jan 2021 - skimmelsvamp i
præstegård

2 - Fra Kristkirken, ansøgning om 5% midler kr.
Ansøgningen er ikke imødekommet på nuværende
132.410,- til dækning af tab for aflyst konfirmandtur tidspunkt.
Der er budgetteret med en udgift til formålet på en
stor del af beløbet.
Sager:
Kristkirken - 5% midler - tab for aflyst konfirmandtur
(2020 - 37779)
Kristkirken - 5% midler - tab for aflyst konfirmandtur
(2020 - 37779)
Bilag:
Ansøgning om 5% midler, Budget aflyst Israelstur

3 - Fra Nr. Bjert kirke, ansøgning om 5% midler kr.
47.703,79 til haveskur ved præstebolig

Sager:

Ansøgningen er imødekommet med 5% midler indtil
kr. 47.404,-.

Nr. Bjert - 5% midler - haveskur ved præstebolig
(2021 - 673)
Bilag:
Aktdokument, Haveskur Bøgeløkke

4 - Fra Skt. Nicolai, ansøgning om 5% midler kr.
14.175,- til lyddør i præstebolig

Ansøgningen er imødekommet med 5% midler indtil
kr. 14.175,-.

Sager:
Skt. Nicolai - 5% midler - lyddør i præsteboligen
(2020 - 37778)
Skt. Nicolai - 5% midler - lyddør i præsteboligen
(2020 - 37778)
Bilag:
Tilbud_1473 Præsteboligen, Ansøgning om 5_ midler
Provstiudvalget 3.12.2020-3

5 - Fra Sdr. Stenderup, ansøgning om forhøjelse af
stiftslån med kr. 380.000,- ang. indvendig
renovering kirken.

Ansøgningen er imødekommet, Stiftet ansøges om
forhøjelse af lånet på kr. 380.000,-, løbetiden
forlænges tilsvarende.

Sager:
Sdr. Stenderup kirke - indvendig istandsættelse
(2019 - 7242)
Bilag:
2021-01-04 12-34, Byggeregnskab uge 52,
Afleveringsgennemgang

6 - Fra Vamdrup, ang. Vamdrup Kirke, ansøgning om
åbning af kvindedør samt ansøgning om
godkendelse af skitseforslag og nordlig tilbygning til
kirken

Sager:
Vamdrup Kirke - tilbygning mod nord (2020 - 19932)
Bilag:
Aktdokument, 2021-01-05 Ansøgning om åbning af
kvindedør samt principansøgning om tilbygning på
kirkens nordside_m bilag

JAF forlod online mødet for dette pkt.
Anbefaling af principgodkendelse af åbning af
kvindedør i Vamdrup kirke.
Ansøgningen sendes til Stiftet til godkendelse.

7 - Fra Tyrstrup, ansøgning om tilladelse til
montering af kameraer samt TV-skærm i kirken.
sagsnr. 2020 - 36100

Ansøgningen anbefales og sendes til godkendelse i
Stiftet.

Sager:
Tyrstrup kirke - Byggesag - opsætning af kameraer og
TV-skærm (2020 - 36100)
Bilag:
Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening

8 - Fra Nr. Bjert, ansøgning om udvidelse af
Ansøgningen om tilbygningen blev godkendt.
kontorhus og ansøgning om stiftslån kr. 1.400.000,-. Ansøgning om lån er imødekommet således at Stiftet
ansøges om optagelse af lån på ialt kr. 1.400.000,med en løbetid på 2 år, med første afdrag i juni
2022.
Sager:
Nr. Bjert kontorhus - byggesag - udvidelse af
kontorhus (2020 - 35732)
Nr. Bjert kontorhus - byggesag - udvidelse af
kontorhus (2020 - 35732)
Bilag:
Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening,
2367_Nr.Bjert_rådgivningsaftale

9 - Fra Eltang Sdr. Vilstrup, ansøgning om tilladelse Principgodkendelse til salg af ejendommen, men
til salg af Eltangvej 109
salget skal i udbud ved mindst 2 ejendomsmæglere.
Provenue af salg af ejendommen overføres til
Stiftskapital.
Sager:
Eltang Sdr. Vilstrup - salg af bygning - Ringerhuset
(2020 - 37634)
Bilag:
Aktdokument, Formidlingsaftale - EL109JA Eltangvej
109 (Udbud_1) - signeret, Salgsbudget - EL109JA
Eltangvej 109 (Udbud_1)

10 - Fra Bramdrup, ansøgning om evt. renovering
kalkmalerierne i kirken,

Sager:

Ansøgningen anbefales og er imødekommet således
at udgiften skal holdes inden for det budget der
er godkendt på ialt kr. 25.000.000,-.

Bramdrup - Kirkeudvidelse (2018 - 14858)
Bilag:
Brev til PU ang kalkmalerier dec 2020

11 - Fra Bramdrup, Allonge til rådgivningsaftale
vedr kirkebyggeri til godkendelse

Allonge til rådgivningsaftale er der ingen
bemærkninger til.

Sager:
Bramdrup - Kirkeudvidelse (2018 - 14858)
Bilag:
Allonge til provstiudvalg, Allonge til
Totalradgivningsaftale Bramdrup Kirke_bygherre
onsker- 13.12.2020, 1543 Byggeregnskab[24645],
1543 Byggeregnskab-Bygherre onsker[24646],
faktura 3161 2020.12.11 vedr orgel

12 - Fra Kolding Kirkegårde, anmodning om ændring Størrelsen af kassebeholdningen skal fremgå af
af kassebeholdningens max. ramme
regnskabsinstruks, og godkendes af bestyrelsen.

Sager:
Kolding Kirkegårde - kassebeholdningens max.
ramme (2021 - 458)
Bilag:
Brev fra Kolding Kirkegårde

13 - Til Kolding Kirkegårde vedr. bevilling af lån

EKO orienterede.

Sager:
Kolding Kirkegårde - projekt Ndr. Mandskabsbygning
ombygning/tilbygning (2019 - 30221)
Bilag:
Til Kolding Kirkegårde vedr. bevilling af lån

14 - Fra Landsfore. af menighedsråd, Program og
Hver enkelt PUmedlem sørger for egentilmelding.
tilmelding til provstiudvalgskonferencen 30. januar
2021

Sager:
Provstiudvalgskonference - Kolding PU (2018 30508)
Bilag:
Aktdokument, Program for
provstiudvalgskonferencen

15 - Formandsmøde den 26. jan. 2021
Mødets afvikling afklares.

Det fysiske formandsmøde er ikke muligt at
afholde, beslutning at mødet aflyses 26. jan.
Der indkaldes til nyt møde den 17. juni.

16 - Evt.

Næste PU møde den 4. feb., afholdes online via
Teams.
PU seminar den 12. feb. aflyses. Ny dato aftales når
det bliver muligt.

17 - Referat godkendes og underskrives

Referat godkendt.
Pga. online møde underskrives af
provstiudvalgsformanden.
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