
Referat for: Silkeborg Provstiudvalg

PU møde 10. oktober 2017. Kl. 13:00
Mødested: Rådhusgade 2B, 2. tv.

Deltagere: HEC - JPJ - NV - JK - PGG - FG - JNIS - BB
Kto: KIMJ

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2 Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra PU-møde
05.09.2017

Referatet blev underskrevet

3 Efterretning

1. Bryrup - Kirkegård
Sag nr. 1761. ÅS meddeler principgodkendelse
vedr. omsætning af dige ved Bryrup Kirke.

2. Gjern - Kirkegård
Sag nr. 1577. ÅS har fremsendt referat fra
konsulentrunde.

3. Sejling-Sinding - Kirken
Sag nr. 1786. ÅS har fremsendt godkendelse af
indvendig maling af træværk i Sejling Kirke.

4. Vrads - Kirkegård
Sag nr. 1763. ÅS meddeler tilladelse til
omsætning af dige ved Vrads Kirke

5. Voel - Kirkegård
Sag nr. 1784. Udtalelse Nationalmuseum ang.
renovering af kirkegårdsmur.

Ad.1. PU anbefaler MR at fremsende yderligere
materiale til Stiftet samt indhente ekstern
digekyndig rådgiver.

Ad. 2. PU har taget rapporten til efterretning og
imødeser at MR  indgår aftale med en rådgiver, der
kan udarbejde projekt rådført med
varmekonsulenten, Projektet fremsendes til
behandling ad tjenstlig vej.

Ad. 3. PU tager godkendelsen til efterretning.

Ad. 4. Taget til efterretning

Ad. 5. Taget til efterretning.

Ad. 6. Ove Sondrup har meddelt at kommunen
bliver selvbudgetterende fra 2018. OS anbefaler at
kirkeskatten fastholdes samme sted som
statsgarantien. Der vil dog ske en regulering i 2021.
PU har taget oplysningerne til efterretning.

4 Alderslyst - Lønramme
Sag: Budget 2018 sogne (1686)
Ændring af lønramme på kr. 20.000 inkl.
pension ifm ansættelse af kirkegårdsleder.

MR Lønramme 2018 Alderslyst

PU tager MRs brev til efterretning og nedregulerer
ligningen for BU2018 med kr. 20.000. Dette
meddeles MR.

5 Balle - Anlægspulje 2016
Sag: Anlægspulje 2016 (1561) - Balle Sogn

PU bevilger kr. 17.720,00 inkl. moms som en
tillægsbevilling til driftsudgifter på maling af kapel
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MR har indsendt tilbud og ansøger om
frigivelse af bevilling fra anlægspuljen 2016 på
kr. 17.720,00 inkl. moms til dækning af maling
af kapel og maskinhus

Ansøgning om anlægsmidler 2016 maling kapel

og maskinhus.

6 Gødvad - Lønramme
Sag: Budget 2018 sogne (1686)
1. MR har sendt ansøgning om forhøjelse af
lønramme samt godkendelse af forhøjelse af
honorar til funktionsbestemte hverv i MR
besluttet på MR-møde nov. 2016 på kr.
6.000,00.

2. Desuden sender MR ansøgning om
forhøjelse af lønramme til organist på kr.
17.400 og kordegn kr. 8.800 grundet hhv.
stigning i løntrin samt tjm.ansættelse.

Funder kr. 1.250 (Kordegn)
Kragelund kr. 6.920 (Kordegn)
Sejling-Sinding kr. 630 (Kordegn)

Alle beløb er før FMs regulering på 3,5% for
2018.

Gødvad sogn, anmodning om forhøjelse af
lønramme

MR til PU sv Gødvad forhøjelse af lønramme
BU2018(2)

Ad.1. PU godkender en forhøjelse af honorar til
bestemte hverv i MR. Merudgiften skal dog findes
inden for den bevilgede lønramme.

Ad. 2. PU bevilger forhøjelse af lønrammen for
BU2018 på de øgede lønudgifter til organist på kr.
17.800 og kordegn på kr. 9.000. Lønrammen
forhøjes ligeledes i de berørte samarbejdssogne om
kordegnen.

Funder kr. 1.300
Kragelund kr. 7.100
Sejling-Sinding kr. 650

Beløbene er  inkl. 3,5% fremskrivning.

7 Kragelund - Kirken
Sag: Nyt tag på kirken (1800) - Kragelund
Sogn
Rådgiveraftale fra MR vedr. nyt tag på
Kragelund Kirke til godkendelse.

MR til PU Aftale om teknisk rådgivning

PU godkender den fremsendte rådgiveraftale på
renovering af tag.

8 Kragelund - 5% midler
Sag: 5% midler 2017 (1801) - Kragelund Sogn
MR ansøger om 5% midler til allerede udført
arbejde med udbedring af mangler ved lamper
på p-plads konstateret ved provstesyn som ikke
kan indeholdes i driften i 2017. Faktura kr.
14.112,50

MR ansøgning om 5 % midler egestopler

MR Bilag til tidl. indsendt ansøgning egestolper

PU bevilger kr. 14.112,50 inkl. moms som tillæg til
driftsrammen.

Beløbet overføres til kirkekassen, da
dokumentation for udført arbejde er medsendt.

Referat,10-10-2017 Side: 2



Mødepunkt Beslutning

Faktura Helges Bygningsservice egestolper

9 Kragelund - 5% midler
Sag: 5% midler 2017 (1801) - Kragelund Sogn
MR ansøger om 5% midler til udbedring af
mangler ved kapel og jernlåger konstateret ved
provstesyn som ikke kan indeholdes i driften i
2017.

Billigste tilbud: kr. 16.220, 94 inkl. moms

MR ansøgning om 5 % midler - maling af kapel
+ låger

Bilag til tidl. indsendt ansøgning maling af
kapel + låger

PU bevilger maling af kapel og jernlåger til
billigste tilbud som tillæg på driftsrammen.

Dokumentation for udført arbejde fremsendes til
PU, når arbejdet er udført, hvorefter der sker
udbetaling til kirkekassen.

10 Linå - 5% midler
Sag: 5% midler 2017 (1814) - Linå Sogn
MR ansøger om dækning af udgifter til
energimærkning af bygninger på kr. 7.000 kr.
inkl. moms fra 5% puljen.

MR Ansøgning i 5% midlerne om dækning af
udgift til energimærkning

PU bevilger det ansøgte beløb på kr. 7.000 inkl.
moms til dækning af udgifter til energimærkning.

11 Mariehøj - Kirken
Sag: Lydanlæg (1815) - Mariehøj Sogn
Rådgiveraftale vedr. nyt lydanlæg til Mariehøj
Kirke fremsendt til godkendelse.

Tilbud 1 Oticon
Tilbud 2 afventes

MR til PU Rådgiveraftale

Tilbud Oticon

PU godkender den fremsendte rådgiveraftale.
MR anmodes om at oplyse om honorarsatserne er
inkl. moms.

12 Sejling - Kapel
Sag: 5% midler 2017 (1785) - Sejling Sogn
MR har fremsendt konsulentrapport om tag på
kapel ved Sejling Kirke.

MR kons.rapport, Sejling kapels tag.

PU har behandlet Peder Grams rapport og anmoder
MR om at indhente 3 tilbud, der indsendes til PU til
behandling og godkendelse.

13 SKK - Kirkegården
Sag: SKK Klage (1812)
Klage fra gravstedsindehaver over afgørelse

PU har behandlet klagen og provsten besvarer
p.v.a. PU.
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Klage fra gravstedsindehaver over afgørelse
truffet af kirkegårdsbestyrelsen ved Silkeborg
Kirkegårde og Krematorium.

Klagebrev SKK

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 2.1

Bilag 2.2

Bilag 2.3

Bilag 2.4

Bilag 2.5.1

Bilag 2.5.2

Bilag 3

Bilag 4

14 Serup - Provstesyn 2016
Sag: Ny våbenhusdør + niveaufri adgang
(1805) - Serup Sogn
MR fremsender arktekts skitseforslag og
økonomisk overslag på istandsættelse/skift af
indgangsdør samt niveaufri adgang til
våbenhuset  og kirkerum.

MR Ansøgning våbenhusdør + niveaufri
adgang

PU har behandlet MRs forslag til
istandsættelse/skift af indgangsdør og niveaufri
adgang.

Skitseforslaget fremsendes til Aarhus Stift til
behandling med PUs anbefaling.

Projektet vil indgå i en prioritering af
anlægsopgaverne i Budget 2019.

15 Skorup - P-bolig
Sag: Ny P-bolig (1745) - Skorup Sogn
MR har fremsendt rådgiverkontrakt samt
beskrivelse af 4 faser af projektet til
godkendelse.

MR Rådgiveraftale

PU godkender den fremsendte rådgiverkontrakt og
anmoder om at få tilsendt den af begge parter
underskrevne kontrakt og imødeser indkaldelse til
møde.
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16 Svostrup - Kirkedige
Sag: Anlægspulje 2017 (1808) - Svostrup
Sogn
MR har fremsendt ansøgning om
tilllægsbevilling til anlæg på omsætning af
kirkegårdsdige + fældning af træer på kr.
81.195 inkl. moms.

MR ansøgn. tillægsbevilling  kirkedige

PU godkender en tillægsbevilling på kr. 81.195, 00
inkl. moms.

Det meddeles samtidig MR at aht. økonomien
udsættes opsætning af nye søjler.

Projektet fremsendes til de kirkelige myndigheder
til godkendelse.

17 Them - 5% midler
Sag: 5% midler 2017 (1810) - Them Sogn
MR ansøger om dækning af udgifter til
energimærkning af bygninger på kr. 16.800 kr.
inkl. moms fra 5% puljen.

Ansøgning energimærkning Them

PU bevilger det ansøgte beløb på kr. 16.800 inkl.
moms til dækning af udgifter til energimærkning.

18 Them - Kirkegården
Sag: Kirkegården fremtidig udvikling (1314) -
Them Sogn
Der har været afholdt møde med
menighedsrådet den 9. oktober.

MR til PU Bilag omlægning, Them kirkegård

MR til PU Tilbud på omlægning Them
kirkegård

JNIS redegjorde for mødet med MR den 9.10.2017.

PU bevilger pkt. 1-6 i tilbuddet fra Christians
Anlæg og forventer at der med denne omlægning
opnås en driftsbesparelse som Menighedsrådet
bedes indarbejde i budget 2019.

19 Vinding - anlægsmidler ændret brug
Sag: Anlægsmidler ændret brug (1804) -
Vinding Sogn
Bryrup-Vinding-Vrads MR ansøger om ændret
brug af reserverede anlægsmidler 2017 til
etablering af trappe ved Vinding Kirke.

Overførsel af reservede midler til anlægspuljen

PU bevilger ændret brug af reserverede midler til
drift fra nye døre i kapel m.m. til etablering af ny
trappe.

20 Voel - Kirken

MR fremsender arkitektens projektbeskrivelse
vedr. etablering af udluftning i kirken til
godkendelse.

Bilag fremsendt af NV.

PU bevilger projektet på kr. 86.875,00 inkl. moms.

MR ansøger om tillægsbevilling til anlæg om
nødvendigt.

Projektet fremsendes med anbefaling til de
kirkelige myndigheder til godkendelse.

21 Kirkekasser - revisionsprotokoller
Sag: Årsregnskab 2016 kirkekasser (1691)
Samlet brev fra revisor.
Gennemgang af kirkekassernes
revisionsprotokoller 2016. Disse ses i sag nr.

PU har gennemgået revisorens bemærkninger for
årsregnskab 2016.

Herefter gennemgang af de enkelte kirkekasser:
Alderslyst: ingen bemærkninger
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1475.

Godkendelse af revisionsprotokoller 2016.

Bemærk. revisionsprotokoller - alle kasser

Revisorbrev rev. protokoller kirkekasser

Balle: ingen bemærkninger
Bryrup-Vrads: ingen bemærkninger
Dallerup: ingen bemærkninger
Funder: mgl. opdateret regnskabsinstruks
Gjern-Skannerup: ingen bemærkninger
Gødvad: ingen bemærkninger
Kragelund: ingen bemærkninger
Linå: bemærk, omkring stempel,
uoverenstemmelser i bogføringen, samt afvigelser i
afstemning på stiftsmidler.
Mariehøj: ingen bemærkninger
Sejling-Sinding: Fejl i opgørelse på anlæg og frie
midler.
Sejs-Svejbæk: Mgl. stempel i beslutningsprotokol.
Uhensigtsmæssigheder omkring attestering af egne
bilag.
Serup-Lemming: Mgl. efterberegning af
momsfradragsprocent 2016.
Silkeborg: ingen bemærkninger, SKK: Del af
Silkeborg.
Skorup-Tvilum: ingen bemærkninger
Svostrup: ingen bemærkninger
Them-Brande: ingen bemærkninger
Vinding: ingen relevante bemærkninger. Del af
Bryrup-Vrads fra 2017.
Virklund: Ingen bemærkninger
Voel: Mgl. godkendelse af regnskab,
uoverensstemmelser i bogføringen,
kollektafregning, momsreguleringssatsen.

PU tager alle revisionprotokoller til efterretning,
men fremsender bemærkninger til punkterne i
protokollerne fra Funder, Linå, Sejs-Svejbæk og
Voel.

Når alle revisionsprotokoller er godkendt af MR og
godkendelsen figurerer i Dataarkivet på DAP,
fremsendes officiel godkendelse fra PU til MR.

PU beder menighedsrådene om at arkivere de
godkendte kvartalsrapporter i dataarkiv under
"Regnskabsmaterialer" fra 1. januar 2018.

22 PUK 2016 Revisionsprotokollat
Sag: PUK - kassen 2016 (1475)
Godkendelse af revisionsprotokollat for PUK-
kassen årsregnskab 2016.

Revisionsprotokollat årsregnskab 2016

Revisionspåtegning 2016

Revisionsprotokollatet af 7. september 2017 og den
uafhængige revisors påtegning blev gennemgået
med de væsentligste bemærkninger, godkendt og
underskrevet.

23 PUK kvartalsrapport
Sag: PUK - kassen 2017 (1617)
Kvartalsrapport 3. kvt. 2017 til godkendelse og
underskrift.

Kvartalsrapporten blev fremlagt med de
væsentligste bemærkninger og godkendt.

Beholdningsopgørelse på puljemidler pr.
30.09.2018 blev gennemgået.
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PUK Kvartalsrapport 3. kvt. 2017

Opgørelse puljer pr. 30-09-2017

Bemærkninger kvartalsrapport 3. kvt

24 Takstgruppen
Sag: TAKST-arbejdsgruppe provstiet (1295)
Tidsregistreringsskema til kirkegårdene til brug
for kostprisberegning.

Takstgruppen: Tidsregistrering aht.
takstberegning

Kopi af Ugeseddel

Skemaet er forelagt for kontaktpersonerne.

BB oplyser at skemaet ikke er drøftet i
takstgruppen.

Det er kun optælling på kirkegården, der er relevant
for kostprisberegning.
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25 Eventuelt

Konstituerende PU-møde

Næste møder:
Onsdag den 25. oktober kl. 17.00 - Konstituering
14. november kl. 15.00
7. december kl. 15.00 (for gamle og nye
medlemmer kl. 19.00 - nærmere invitation)

Drøftelse af øgning af lokalfinansierede præster.

JK orienterede om den kommende
Databehandlingbeskyttelseslov.

Ændring af regler for anskaffelse af orgler.

TAK til de afgående medlemmer af PU.

26 Orientering

1. Nye frister for forsøg i forsøgsrammerne 1-3.
(KM - meddelelser 15.09.17)

2. Takstregulering af ydelser i GIAS på 1,5%.
Sag nr. 1816.

3. Them - maskinhus
Sag nr. 1799.
Indhenter 2 tilbud på rådgivere.

4. Sagsoversigt- OPGAVELISTE. Sag nr 1548.

Ad, 1. JNIS og KIMJ arbejder med ansøgning på
puljer.
Forsøgsrammerne bliver punkt på formandsmøde.

Ad. 2. Takstregulering taget til efterretning.

Ad. 3. Orientering

Ad. 4.
- Kirkebyggeri i Hvinningdal: møde med Balle MR
den 29.9.17.
Der holdes løbende møder med PU og
byggeudvalg.

- Bygningskyndig i provstiet: Møde med mulig
emne. Det har været godt. Drøftelse fortsættes.

- Usikre gravsten: Vejledning endnu ikke kommet.

Fravær m. afbud: Ingen
Fravær u. afbud: Ingen
Mødet sluttede kl. 18.10.
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