
Referat for: Silkeborg Provstiudvalg

PU møde 19. januar 2017. Kl. 15.00
Mødested: Rådhusgade 2B, 2. tv. Silkeborg

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

2 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet.

3 Efterretninger

1) PUK 2015 - svarbrev til Aarhus Stift- sag nr.
1460
PU's svar på bemærkninger til årsregnskab
2015 af 14.11.16.

2) Sejs-Svejbæk - P-bolig - sag nr. 1689
MR igangsætter istandsættelse af p-bolig med
forventet færdiggørelse 1. februar 2017.
Billligste pris: kr. 182.108.

3) Serup-Lemming - P-bolig - sag nr. 1557.
MR har sendt oversigt over økonomi med
oplysning om ekstra udgifter i forbindelse med
renovering af P-bolig.

4) Vinding - Salgsprovenu Burgårdevej 23A -
sag: nr. 1078.
MR har sendt opgørelse, der udviser underskud
på kr. 148,43, samt lille overskridelse af
bevilling på anlæg af p-plads på kr. 2.562,06.

Ad. 1) KIMJ og JK redegjorde kort fra indholdet af
mødet med revisor, som udmyntede sig i PU's
svarbrev til Aarhus Stift omkring bemærkning til
årsregnskab 2015.

Ad. 2) Sejs-Svejbæk er igang med renovering af P-
bolig og stillingen bliver opslået i perioden 7/2-
27/2 2017.

Ad. 3) PU retter henvendelse til Serup-Lemming
MR om afholdelse af et møde. HEC, JPJ og JNIS
deltager. Såfremt det bevilgede beløb ikke slår til
skal MR søge om forhøjelse påny af det bevilgede
beløb.

Ad. 4) PU sender svar til Bryrup-Vinding-Vrads
Menighedsråd om at salget er afsluttet og taget til
efterretning.

4 PUK 2016
Sag: PUK - kassen 2016 (1475)
Godkendelse af Revisionsprotokollat
Beholdningseftersyn 2016.

Protokolat beholdningseftersyn 2016

Revisors protokol fra beholdningseftersyn blev
godkendt og underskrevet. Bemærkningen under
pkt. 4. om 5% midler og puljemidler er taget til
efterretning.

5 Alderslyst - 5% pulje - konsulenthonorar
Sag: Muslimske gravpladser i Silkeborg
Provsti (1276)
Menighedsrådet ansøger om merbevilling på kr.
4.343,98 til honorarudgifter i forbindelse med

JNIS har talt med MR og fået en forklaring på at
ydelsen blev anderledes end først aftalt. Da PU har
givet opgaven, ydes der også 5% midler til
dækning for merudgiften på kr. 4.343,98 inkl.
moms.
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behovsanalyse.

MR Ansøgning 5% midler behovsanalyse

6 Gødvad - lønpulje 2016 og forhøjelse af
lønramme BU2018
Sag: Lønpulje 2016 (1665) - Gødvad Sogn
MR orienterer om merudgift efter endt
lønforhandling for graver på kr. 1,178,17 (inden
for 0,5% lønpulje) jf. PU-møde 7.12.16. MR
ansøger om forhøjelse af lønramme for 2018 på
kr. 7.178.17 grundet varigt tillæg.

MR søger andel lønpuljen 2016 og
lønrammeforhøjelse BU 2018

PU tager merudgiften til efterretning. Forhøjelse af
lønrammen medtages ved budgetbehandlingen af
BU 2018.

7 Linå - Lønpulje 2017
Sag: Lønpulje 2017 (1683) - Linå Sogn
MR søger godkendelse til i forbindelse med
lønregulering til kirketjener at overskride 0,5%
lønpuljen med kr. 2.169,00. Ialt ansøgt beløb
kr. 13.342,00

Lønforhandling kirketjener

Behandlingen udsættes til referat fra
menighedsrådets behandling samt
forhandlingsreferat er modtaget.

HTN udarbejder et notat til sagen.

8 Mariehøj - 5% pulje- P-bolig
Sag: 5% midler 2017 (1685) - Mariehøj Sogn
MR søger om bevilling til montering af
friskluftventiler i p-bolig, Vestre Allé 5, på kr.
11.000 inkl. moms i forbindelse med
fugtproblemer påpeget ved provstesyn.

Montering friskluftsventiler v/P-bolig, Vestre
Alle 5
Ændret sagsmappe

PU imødekommer menighedsrådet ansøgning og
bevilger 5% midler til dækning af udgifter til
friskluftsventiler på kr. 11.000,- inkl. moms.

9 Skorup - P-bolig
Sag: Total renovering P-bolig (1128) - Skorup
Sogn
MR har indsendt arkitektens undersøgelse og
beskrivelse af arbejdet til godkendelse. Budget
håndværkerudgifter kr. 5.463.887,50 inkl.
moms.

MR Arkitektundersøgelse og beskrivelse til
godk.

PU drøftede det indsendte projekt og er betænkelig
ved om prisoverslaget kan overholdes. PU
anbefaler at den kgl. bygningsinspektør udtaler sig i
sagen. PU indkalder til møde med den kgl.
bygningsinspektør, arkitekt og menighedsråd.

Når en udtalelse foreligger vil PU behandle sagen
igen.

PU noterer sig at præsten ønsker at beholde den
nuværende P-bolig.

10 Svostrup - kirken
Sag: Hævning gulv i våbenhus (1641) -
Svostrup Sogn
MR har fremsendt idéoplæg til hævning af gulv
i våbenhus.

PU godkender projektet på det foreliggende
grundlag og  fremsender projektet til behandling og
godkendelse i Aarhus Stift.
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Projektet kan sendes til Aarhus Stift efter PUs
godkendelse.

Projektbeskrivelse hævning våbenhusgulv

PU anerkender det hensigtsmæssige i at gulvet
hæves og at dette burde være sket i forbindelse med
renoveringen i 2006-07.

11 Forslag til Lov om forsøg i folkekirken
Sag: MEDDELELSER fra KM (992)
Meddelser fra KM - Lov om forsøg i
folkekirken. Forlængelse af høringsfrist.

KM Forlængelse høringsfrist forslag lov om
forsøg i folkekirken

PU drøftede lovforslaget og er positiv overfor
forslaget om forsøg i folkekirken. JNIS skriver et
høringssvar.

12 PU sagsoversigt
Sag: PROVSTI-OPGAVER (provst+PU)
(1548)

Liste provsti-opgaver 16.12.2016

Muslimske gravpladser:
De arbejdes pt. med vedtægtsforslag, der
fremsendes til PU, når forslaget foreligger.

Provstivoluntør:
JNIS har kontaktet Peder Eriksen og der
samarbejdes med landsorganisationen om det
videre forløb.

Kursus for menighedsrådsmedlemmer 14.01.17:
Der er afholdt kursus for
menighedsrådsmedlemmer. Der udsendes
evaluering til MR med ønsker om tilkendegivelse
af om det skal afholdes igen næste år, samt med
ønsket om forslag til emner.

Robotplæneklippere:
Svar fra Arne Mundbjerg fra Silkeborg Kommune
omkring robotplæneklipper. Forholdene skal
vurderes fra sted til sted. Kan evt. afprøves på visse
steder og evalueres.

Energimærkning af folkekirkens bygninger:
Energimærkningen ved X-PERT er igangsat og
forventes udført i 1. kvt. PU afventer rapportering
efter 1. kvt.

Ny arkitekt til provstesyn:
Indhentning af forslag fra Jens Baumann.

Nyt til listen:
- Formandsmøde 29. marts: Orientering om ny
provstirevisor. Gennemgang af
revisionshandlinger. Brug for at få fastlagt
definition af anlæg. Emnerne medtages på
dagsorden.

- Regnskabsførerer og kasserer orienteres om ny
regnskabsinstruks og regnskaber omkring
samarbejder. Tages med på ny økonomikalender.
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13 Eventuelt Silkeborg MR spørger omkring stole og
arkitekthonorar, da de har vedtaget stole uden
arkitektens godkendelse. Undersøges med MR og
evt. Aarhus Stift.
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14 Orientering
Sag: PUK - kassen 2016 (1475)
1) Opgørelse over puljemidler R2016 og B2017
v/HEC (bilag)

Puljemidler opgørelse HEC

Ad. 1) HEC orienterende om opgørelse af
puljemidler R2016 og B2017.

Orientering iøvrigt:

- JNIS orienterede om møde med ny provstirevisor
i Aarhus Stift. Kontrakten med ny provstirevisor
har sags nr. 1693.

- Provstiet har søgt Gallerie Moderne om at komme
i betragtning i forbindelse med uddeling af gratis
kunst.

- Evaluering af kursus 14.1.2017:
FG: Gruppe 5 kunne være gjort anderledes. Ellers
positiv tilbagemelding fra MR omkring dagen.
Forslag: Distriksforeningen kan medvirke ved
planlægning næste gang.
BB: MR kunne sprede sig mere over forskellige
emner.
HEC: Jens Baumann anbefaler at bruge Aarhus
Stifts standardaftaler omkring rådgiveraftale.
Lærte at MR kan have indflydelse på liturgien.
Give god grundlag for samtale om andet end
mursten.

Lignende kursus planlægges til januar 2018 med
andre emner. Evalurering sendes ud til MR.
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