
Referat
Tønder Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 7. december - d. 07-12-2022 kl. 14:30 til 17:00

Deltagere: Anne Marie Nielsen, Christian Iver Petersen, Danny Kjeld Jensen, Erling Bjerrum-Petersen,
Marianne Kammer Simonsen, Eva Renate Melanie Osterholz, Søren Mikkelsen Clausen, Christina Rygaard
Kristiansen, Helle Skaarup
Afbud: Bjarne Friis Pedersen

Helle Skaarup forlod mødet efter pkt. 9.
René Nielsen forlader mødet efter pkt. 11.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen

 

 Dagsordenen blev godkendt.

2 - Suppleant for provstiudvalgsformand Bjarne Friis
Pedersen - samt underskrivelse af
regnskabsinstruks

 Suppleant underskriver i Bjarne Friis Pedersens sted
regnskabsinstruks.

 Regnskabsinstruksen blev underskrevet af
Provstiudvalget herunder René Nielsen, der er
suppleant for Bjarne Friis Pedersen.

3 - Døstrup MR: Byggesag - Facadedør - tilbud på
87.335 kr.

Døstrup MR fremsender byggesag på renovering af
facadedør.
Tilbuddet andrager 87.335 kr. inkl. moms.
Iht. Provstiets retningslinjer for tilbudsindhentning
på bygge-og anlægssager skal der indhentes 2 tilbud,
såfremt prisen anslås til at ligge over 75.000 kr.
 
Døstrup MR har modtaget svar fra Provstiet med
anvisning om at indhente endnu et tilbud.

Sager:
Tønder Provsti - Byggesag - Døstrup Kirke - Døstrup
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - Facadedør,
tårndør (2022 - 33927)
Tønder Provsti - Byggesag - Døstrup Kirke - Døstrup
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - Facadedør,
tårndør (2022 - 33927)

 Punktet udsættes, idét Provstiudvalget afventer
yderligere ét tilbud.



Bilag:
Aktdokument, Opsummering, V facadedør (2), V
facadedør (1), Tårndør (4), Tårndør (3), Tårndør (2),
Tårndør (1), Tilbud Døstrup Kirke, døre,
Synsforretning 2019, Ligningsbrev til Døstrup MR
2023 (4), Aktdokument, PU økonomisk forvaltning og
praksis ved byggesager

4 - Døstrup MR: Byggesag - Orgel, klokkespil og
cybelstjerne - tilbud på 87.500 kr.

Døstrup MR fremsender byggesag om udbygning af
orglet i Døstrup kirke med klokkespil og
cymbelstjerne.
Tilbuddet andrager 87.500 kr. inkl. moms.
Det andet indhentede tilbud er vedlagt som sidste
bilag.
 
Menighedsrådet ønsker at finansiere det med
modtaget arv, hvor der henstår kr. 95.878,70.
 
Sagen er tidligere behandlet og godkendt på
provstiudvalgsmøde d. 25.08.22.
Sagen skal også godkendes i Ribe stift.

Sager:
Tønder Provsti - Byggesag - Døstrup Kirke - Døstrup
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - Klokkespile og
cymbelstjerne (2022 - 33924)
Arv - Dødstrup Sogns MR - Orgel - Døstrup Kirke - arv
efter .... (2022 - 26468)
Døstrup MR - Ansøgning om udbygning af orgel med
klokkespil og cymbelstjerne - Tønder Provsti - 2022
(2022 - 24317)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering, 2022-08-
10_Døstrup_klokkespil, Døstrup Orgeludbygning,
Aktdokument

Ansøgningen sendes til Stift til videre foranstaltning.

5 - Højst MR: Byggesag - 7.000000 kr. til indvendig
renovering af kirken

Højst MR fremsender ansøgning via byggemodul om
indvendig renovering af kirken til samlet anslået sum
på 7.000000 kr.
 
I ansøgningen er der ikke angivet finansiering.

Sager:
Tønder Provsti - Byggesag - Øster Højst kirke - Højst

Ansøgningen fremsendes til Stift med anbefaling.
Menighedsrådet gøres opmærksom på, at der skal
søges anlægsmidler til projektet på budget 2024.



Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - indvendig
renovering (2022 - 35597)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering, 20220225 Højst Kirke -
Indvendig istandsættelse samlet_lille

6 - Nørre Løgum MR: Byggesag - renovering
stenbelægning og nedlægning af dræn

Nørre Løgum Menighedsråd fremsender ansøgning
via byggesagsmodul. Menighedsrådet ønsker at
renovere stenbelægningen rundt om kirken.
Samtidig ønsker de at nedlægge et dræn rundt
omkring for at undgå fugt i kirken.
 
Menighedsrådet har fået tildelt 310.750 kr. i
anlægsmidler til projektet i 2023 og fremsender et
tilbud på 250.000 kr. eks. moms.
Menighedsrådet er orienteret om, at der ved
byggesager, der anslås til at overstige 75.000 kr. inkl.
moms, skal indhentes 2 tilbud, og at der ved
byggesager på over 300.000 kr. inkl. moms skal
indhentes 3 tilbud.
 
Sagen skal også godkendes af Ribe Stift. 

Sager:
Tønder Provsti - Byggesag - Nr. Løgum kirke - Nørre
Løgum Sogns Menighedsråd - Kirkebygning -
Stenbelægning omkring kirken (2022 - 34895)
Tønder Provsti - Byggesag - Nr. Løgum kirke - Nørre
Løgum Sogns Menighedsråd - Kirkebygning -
Stenbelægning omkring kirken (2022 - 34895)

Bilag:
Opsummering, Dræning omkring Nr.Løgum Kirke
2022, dræn omkring kirken i Nr løgum

Ansøgningen fremsendes til Stift med bemærkning
om, at Provstiudvalget er opmærksom på, at der
foreløbig kun er indhentet ét tilbud.
Menighedsrådet er indstillet på, at indhente
yderligere tilbuds, såfremt projektet godkendes

7 - Brøns-Vodder MR: ansøgning om overførsel af
60.000 kr. til anlæg på budget 2023

Brøns-Vodder Menighedsråd har 60.000 kr.  stående
på driftskontoen i 2022 til maling af vinduer.
Arbejdet vil ikke blive udført i 2022, og Brøns-Vodder
MR ansøger derfor Provstiudvalget om at få beløbet
overført til anlægskontoen i 2023.
 
 
 

Danny Kjeld Jensen forlader lokalet. 
Ansøgningen godkendes.



Sager:
Ansøgning - overførsel drift i 2022 til anlæg i 2023 -
Brøns-Vodder MR (2022 - 33825)

Bilag:
Aktdokument, Til Tønder Provstiudvalg

8 - Abild MR: Ansøgning om 18.250 kr. af 5%-midler
til skimmelbehandling af orgel

 Abild MR har skimmelsvamp i orglet.
 
Abild MR søger om 5%-midler til:
1. Rengøring af skimmelsvamp
2. Indbygning af 2 el-ventilatorer i orglets underdel.
 
 
Samlet pris på tilbud fra Marcussen & Søn: 18.250 kr.
inkl. moms.
 
Sagen skal også godkendes i Stift. Dette har
menighedsrådet modtaget svarskrivelse om.

Sager:
Abild MR - Skimmelsvamp i orgel - Tønder Provsti -
2022 (2022 - 35202)

Bilag:
Aktdokument, Marcussen og søn

Erling Bjerrum og Renate Osterholz forlader lokalet.
Ansøgningen om 5%-midler imødekommes ikke. 
Abild Menighedsråd henvises til at anvende egne
midler.

9 - Tønder MR: Ansøgning om 11.000 kr. af 5%-
midler til julegudstjenester i Renbæk

Grundet tekniske misforståelser ved overførsel af
budgettet for fængselspræsten og dennes arbejde til
Tønder Sogns kirkekasse i begyndelse af 2022
mangler der p.t. penge til julegudstjenesterne i
Renbæk Fængsel.  

Tønder Menighedsråd søger derfor om 11.000 kr. af
5%-midler til dette.

 

Sager:
Tønder MR - Ansøgning om 5% midler til Renbæk -
Tønder Provsti - 2022 (2022 - 36245)

Bilag:
Renbæk Fængsel - 5% midler

 Ansøgningen imødekommes.



10 - Nedsættelse af udvalg til genberegning af
kirkegårdstakster

Kostprisen for kirkegårdstaksterne til de årlige
regninger på kirkegårdene i Tønder Provsti skal
genberegnes i det kommende år.
Hertil skal der sammensættes et takstudvalg. 

Sager:
Kirkegårdstakster - årlige regninger og GIAS - Tønder
Provsti - 2022 ff (2022 - 27435)

Bilag:
Aktdokument, Takstblad 2023- årligregning incl
moms

Der nedsættes et kirkegårdstakstudvalg med
følgende medlemmer: 

1. Ekstern kirkegårdskyndig uden for provstiet.
2. Mette Lykkebo, provstisekretær
3. Christian Iver, Provstiudvalgsmedlem

11 - Mulighed for fælles klimatiltag i kirkerne

Provstiudvalget bedes tage stilling til følgende:
 
1. Mulig screening af kirkerne for fugt ved Poul Klenz
Larsen
2.  Fælles indkøb af affugtere og sensorer 
 
Case:
Bogense slukker for varmen | Folkekirkens Grønne
Omstilling (folkekirkensgroenneomstilling.dk)

Provstiudvalget beslutter at hyre Poul Klenz Larsen til
screening af kirkerne i provstiet mellem fugt og
temperatur. 
Provstiudvalget tilbyder alle menighedsråd at
indkøbe og betale dataloggere.

12 - Brandsikkerhed: Information vedr. Bolig- og
Planstyrelsens vejledning angående kirkerum

På foranledning af en henvendelse fra Toftlund-Tirslund
MR informeres Provstiudvalget og Toftlund-Tirslund MR
om følgende:

Brand- og Redning Sønderjylland foretog den 26-02-2021
brandsyn i Toftlund Kirke. I den efterfølgende rapport for
brandsynet gør Brand- og Redning Sønderjylland
opmærksom på ikrafttræden af Bolig- og Planstyrelsens
på det tidspunkt aktuelle vejledning omkring drift,
kontrol og vedligeholdelse af brandforhold i og ved
bygninger (BR18 (1/1-29/6 2021).

Af ovennævnte og af den aktuelle vejledning fra Bolig- og
Planstyrelsen fremgår, at kirkerum bl.a. er undtaget fra
Bygningsreglementets krav om at føre driftsjournal – dog
således forstået, at det forudsættes, at selvsamme
kirkerum opfylder Bygningsreglementets § 137-142.  Se
hertil: BR18 (bygningsreglementet.dk)

Sager:
Toftlund-Tirslund MR - Driftsjournal for
brandsikkerhed - Tønder Provsti - 2022 (2022 -
32519)

 Provstiudvalget er orienteret.

https://folkekirkensgroenneomstilling.dk/nyheder/nyheder-2022/bogense-slukker-for-varmen
https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Krav
https://folkekirkensgroenneomstilling.dk/nyheder/nyheder-2022/bogense-slukker-for-varmen
https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Krav


Toftlund-Tirslund MR - Driftsjournal for
brandsikkerhed - Tønder Provsti - 2022 (2022 -
32519)

Bilag:
Kapitel 7 Drift kontrol og vedligehold ver 11-3,
Brandsynsrapport-26-10-2021, Aktdokument,
Driftsjournal - Toftlund Kirke

13 - Tønder MR: Status på Kirkepladsen 9 , 6270
Tønder

Tønder Menighedsråd beder Provstiudvalget om en
status på planerne for Kirkepladsen 9.

Sager:
Tønder Provsti - Byggesag - Tønder Kristkirke -
Tønder Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Kirkepladsen 9 (2021 - 5850)

Bilag:
Aktdokument

 Provstiudvalget forpligter sig på at bakke op om, at
Kirkepladsen 9 istandsættes til fremtidigt
folkekirkelig brug.

14 - Hjerpsted MR: Orientering til Provstiudvalget
om vindmølle

Hjerpsted MR har rettet henvendelse til Stiftet for at
forhøre sig om muligheden for at blive anpartshaver
hhv. modtage éngangsvederlag for
en vindmølle, som er opsat af Eurowind Energy  på
jord, som er tilknyttet præsteembedet. (Se
vedhæftede svarskrivelse fra Stiftet.)
 
Orientering om status på sagen til Provstiudvalget
fra Hjerpsted MR. 

Sager:
Hjerpsted MR - opsætning af vindmøller på
landbrugsjord tilhørende præsteembede - Tønder
Provsti - 2022 (2022 - 35126)

Bilag:
Aktdokument

Provstiudvalget er orienteret.

15 - Provstens besøgsrunde hos MR i 2023

Provsten orienterer om status. 

 Provstiudvalget er orienteret.

16 - Abild MR: PC til præsten  Provstiudvalget har taget ovenstående til



Provstiudvalget orienteres om, at provsten har
truffet administrativ afgørelse om, at Abild MR får
imødekommet ønske om at anvende midler til
mekanisk katafalk til PC til sognepræsten i stedet.
Eventuelt overskydende midler sættes på uforbrugte
anlægsmidler.

efterretning.

17 - Synsrapporter fra MR: Mjolden

Syn foretaget d. 23.marts 2022 for:
 
- Mjolden Kirke
- Mjolden Kirkegård 

Sager:
Synsrapporter MR - Tønder Provsti - 2022 (2022 -
13773)

Bilag:
Aktdokument

 Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

18 - Eventuelt

 

Orientering om status på Provstiskyen.
Provstiudvalget blev orienteret om mødet med
Tønder Menighedsråd mandag d. 05.12.22.
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Anne Marie Nielsen (Tønder
Provstiudvalg)

Christian Iver Petersen

Danny Kjeld Jensen (Tønder
Provstiudvalg)

Erling Bjerrum-Petersen (Tønder
Provstiudvalg)

Marianne Kammer Simonsen (Tønder
Provstiudvalg)

Eva Renate Melanie Osterholz (Tønder
Provstiudvalg)



Søren Mikkelsen Clausen Christina Rygaard Kristiansen (Tønder
Provsti)

Helle Skaarup (Tønder Provstiudvalg)
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