
Referat for: Silkeborg Provstiudvalg
Konstituerende møde
PU møde 25. oktober 2017. Kl. 17.00
Mødested: Rådhusgade 2B, 2. tv.

PU - HEC, JPJ, BB, JNIS, KFV, FG, EL, LAN
Kto: KIMJ

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

2 Valg

Valg af formand og næstformand til
provstiudvalget

Præsentation af det nye provstiudvalg:

Jakob Nissen, provst og sgp. ved Mariehøj Kirke.

Jens Peder Jensen, Gødvad. - ingeniør - har været
repræsentant i maskinudvalget.

Bent Braüner, Bryrup, tidl. borgmester, har været
repræsentant i takstgruppen.

Frederik Grønfeldt, Balle MR, tidl. skoledirektør.
Har været repræsentant i KSK.

Erling Lemming, Gjern MR, sygeplejeske/diakon,
områdeleder i plejesektoren i Randers.

Lars Aagaard, Silkeborg MR. Varetager
bestyrelsesopgaver i Grundfos, maskinmester.

Hans Erik Christiansen. Kragelund, Teknisk
uddannet, tidl. Jyske Bank. Formand for PU i to
perioder.

Kirsten Vase, sgp. Svostrup-Voel og pr. 1. dec.
også i Dallerup. Tidl. skoleleder på Kornmod.
Valgt som præsterepræsentant til PU.

Forslagsrunde til formandsposten:
Hans Erik Christiansen blev foreslået.
HEC modtager genvalg. Der var ikke flere forslag.

Hans Erik Christiansen blev valgt som formand.

Forslagsrunde til næstformandsposten:
Bent Braüner er foreslået. Ikke andre forslag.

Bent Braüner blev valgt som næstformand.

3 Repræsentant KSK

Valg af repræsentant til KSK's bestyrelse.

Frederik Grønfeldt blev valgt som PU's
repræsentant i KSKs bestyrelse.
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Mødepunkt Beslutning

4 Repræsentanter til BU-udvalg
Sag: Ikast-Brande Provsti MØDER mm
(1079)
Valg af 2 repræsentanter til budgetudvalg
mellem Silkeborg og Ikast-Brande Provsti.

Forretn.orden endelig m/underskrifter

JNIS orienterede om udvalgets arbejde, hvor
provsten for Silkeborg Provsti er formand.

HEC redegjorde for økonomilovens §17c
sammenholdt med den vedtagne forretningsorden
for budgetudvalget.

Hans Erik Christiansen og Bent Braüner blev valgt
som repræsentanter for PU i budgetudvalget
mellem sognene i gl. Kjellerup Kommune, Ikast-
Brande Provsti og Silkeborg Provsti.

5 Repræsentant til Takstgruppen

Valg af repræsentant til takstgruppen
(kirkegårde).

Takstgruppen har bestået af en repræsentant fra PU,
samt 3 kirkegårdsgravere/ledere, der repræsenterer
forskellige typer af kirkegårde i provstiet.

Hvert fjerde år genberegnes taksterne. Dette skal
ske igen i 2019. Oplæg udarbejdes i 2018.

Bent Braüner og Erling Lemming blev valgt som
repræsentanter tl takstgruppen.

6 Interne revisorer

Valg af 2 interne revisorer til kontrol af
provstiudvalgskassens bilag.

De interne revisorer kontrollerer
bogføringsjournaler, bilag og tilknyttede
bevillinger ca. 1 gang årligt.

Lars Aagaard og Jens Peder Jensen blev valgt som
revisorer til intern kontrol.

7 Maskinudvalg

Valg af 2 repræsentanter til provstiudvalgets
maskinudvalg

PU har et maskinudvalg, der er en arbejdsgruppe,
der kan vejlede og rådgive MR ifm. ansøgninger
fra MR om indkøb af store maskiner til
kirkegårdene.

Jens Peder Jensen og Erling Lemming blev valgt til
maskinudvalg.

8 Forretningsorden
Sag: Forretningsorden PU 2017 (1825)
Godkendelse/tilretning af forretningsorden

Forslag til Forretningsorden PU 2017

Drøftelse af udkast til forretningsorden heri bl.a. de
3 dages varsel og andre små justeringer.

Der blev fremlagt et forslag til Instruksen Provstens
bemyndigelse. Instruksen sættes på til drøftelse og
beslutning på næste møde.

Udkast til forretningsorden med enkelte justeringer
blev godkendt. Forretningsordenen behandles igen
på næste møde.

9 Tegningsudskrift
Sag: Tegningsudskrift PU (1202)

Tegningsudskrift skabelon PU 2017

Formand og provst blev valgt som
tegningsberettigede for PU.

Der udarbejdes et særskilt tegningsudskrift, der
underskrives på næste møde.
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Mødepunkt Beslutning

10 Stedfortræder Stiftsråd

Der skal vælges stedfortræder for Tom Ebbe
Jakobsen før 1. november 2017.

Frederik Grønfeldt blev valgt som stedfortræder for
Tom Ebbe Jakobsen i Stiftsrådet.

11 PU-mødedatoer
Sag: PU-kalender 2018 (1826)

Provstikalender 2018 PU udkast

Udkastet til PU-kalender blev gennemgået og der
justeres på nogle datoer. Kalenderen blev herefter
godkendt.

Der udsendes en tilrettet kalender med dette referat.

Alle møder begynder kl. 16.00. Der serveres kaffe
fra kl. 15.30.

Provstiudvalget deltager på provstesyn i det
omfang det er muligt. Budgetsamråd og
formandsmøder er obligatoriske at deltage i.

12 Eventuelt Introduktionskursus for nye PU-medlemmer arr. af
Landsforeningen af Menighedsråd onsdag den 24.
jan. kl. 18 - 21 i Langenæskirken. Læs mere her:
http://menighedsraad.dk/kurser/2018/614-
introduktionskursus-for-provstiudvalgsmedlemmer/

Næste PU-møde er:
Tirsdag den 14. november kl. 16.00
Torsdag den 7. dec. kl. 15.00. Derefter julefrokost,
hvor også de afgående medlemmer deltager.

Diætlister sendes ud med referatet. Listerne
udfyldes regelmæssigt d.v.s. gerne månedligt og
helst 2 gange årligt og returneres i udfyldt stand til
KIMJ.

Adresseliste på PU udsendes sammen med dette
referat.

Fravær m. afbud: Ingen
Fravær u. afbud: Ingen
Mødet sluttede kl. 18.25
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