
Referat for: Silkeborg Provstiudvalg

PU møde 21. februar 2017. Kl. 15.00
Mødested: Rådhusgade 2B, 2. tv.

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af nyt
punkt 2.

2 PU - Serup-Lemming Sognes Menighedsråd
På lukket dagsorden

3 Godkendelse af referat

Referat fra PU-møde 19.1.2017

Referatet blev godkendt og underskrevet.

4 Efterretninger

1. Balle - Lønpulje - sag nr. 1696
Godkendelse til brug af lønpulje til
lønregulering for graver (engangsvederlag kr.
7.500) og kordegn (varigt tillæg og
lønrammeforhøjelse kr. 11.095,61). I alt kr.
18.595,61.

2. Bryrup - renovering af orgel - sag nr.1661.
ÅS til MR godkendelse af renovering af orgel.

3. Bryrup - Anlægspulje 2017 - sag nr. 1695.
MR har anmodet om hastebehandling af
renovering af materialegård. Projektbeskrivelse,
tilbud og brug af kirkekassens frie midler på kr.
160.291,25 godkendt.

4. SKK - henlæggelser - sag nr. 1662
Bestyrelsen fremsender regneark med nye
forudsætninger, der imødekommer ønsket om
henlæggelse iht. tidligere notat.

5. Svostrup - hævning af gulv - sag nr. 1641
ÅS har fremsendt godkendelse af det af
menighedsrådet indsendte projekt om hævning
af gulv i våbenhus.

6. ÅS - skrivelse vedr. regnskab 2015

Ad 1) Balle - Lønregulering
Er taget til efterretning og beløbet udbetales til
kirkekassen.

Ad. 2) Bryrup - renovering af orgel.
Menighedsrådet arbejder videre med sagen.
Økonomi godkendt iht. til tidligere PU-afgørelse.

Ad. 3) Bevillingen er givet. Udgiften finansieres af
de frie midler. Afgørelse er sendt til MR. Arbejdet
er påbegyndt.

Ad. 4) SKK - PU sender tak til SKK for
tilbagemeldingen og tager kremeringsprisen 2017
til efterretning.

Ad. 5) Svostrup - hævning af gulv. PU afventer
fremsendelse af pris på arbejdet fra MR.

Ad. 6) JNIS har kontaktet ÅS for svar på skrivelse
ang. bemærkning til PUK Regnskab 2015, Sagen
drøftes i Kirkeministeriet og ÅS afventer svar
herfra.

5 Provstiudvalg - evaluering af
personalenormering
Sag: Personalenormering i provstiet (1077)
Vedtægtsforslag til drøftelse i PU og til

Vedtægtsforslaget skal sendes ud til MR til
drøftelse. Menighedsrådene traf på budgetsamråd
2. maj 2013 beslutning om, at
personalenormeringen fortsat skulle placeres hos
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beslutning på budgetsamråd maj 2017.

Vedtægtsforslag personalenormering

PU.
PU ønsker at bidrage til at der bliver mest muligt
økonomisk plads til kirkens liv og vækst. Punktet
tages med til drøftelse på formandsmøde den 29.
marts.

6 Dallerup - 5% pulje -  tærede vandrør
Sag: 5% midler 2017 (1699) - Dallerup Sogn
MR ansøger om dækning af reparation af
tærede vandrør i P-bolig kr. 20.850,00 inkl.
moms.

Ansøgning tærede vandrør P-bolig

Dallerup - tærede rør P-bolig

PU godkender reparationen og bevilger kr.
20.850,00 inkl. moms iht. tilbud.

Beløbet udbetales når faktura for arbejdets
udførelse er fremsendt til provstiet.

7 Gjern-Skannerup - anlægspulje 2017
Sag: Anlægspulje 2017 (1698) - Gjern Sogn
MR ansøger om tillægsbevilling til BU 2017 på
kr. 43.750,00 inkl. moms i forbindelse med
indkøb af minilæsser til Gjern og Skannerup
kirkegårde. Beløbet dækkes af kirkekassens frie
midler.

Ansøgning tillægsbevilling BU 2017
minilæsser

Gjern-Skannerup 2 tilbud minilæsser

PU bevilger et tillæg til anlægsbevilling på kr.
43.750 inkl. moms. Udgiften finansieres af
kirkekassens frie midler.

8 Gjern-Skannerup - lønbevilling
Sag: Lønpulje 2016 (1651) - Gjern Sogn
MR søger godkendelse/bevilling af
lønregulering til kordegn på ialt kr. 8.432,43 pr.
år med start 1.8.2016. Overskrider 0,5%
lønpulje med kr. 1.288,93. Udsat fra PU-møde
8.11.16. Referat fra samarbejdsudvalget
foreligger nu,

MR ansøgn. lønforhøjelse til kordegn

Provstiudvalgsmøde (08-11-2016)

Referat samarbejdsudvalg lønforhøjelse
kordegn

PU bevilger lønreguleringen på kr. 8.432,43, som
udbetales til kirkekassen.
PU henstiller til at MR fremover inddrager
personalekonsulenten  tidligere i forløbet.
PU anmoder ligeledes MR om at overholde
samarbejdsaftalen mellem de deltagende
menighedsråd.

9 Linå - lønpulje
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

JNIS redegjorde for personalekonsulentens
vurdering af lønreguleringen.
PU bevilger lønreguleringen på kr. 13.432,00 som
udbetales til kirkekassen.
PU henstiller til at MR fremover indrager
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kr. 13.342,00. Udsat fra sidste møde med nye
bilag i tillæg. Udtalelse fra
personalekonsulenten fremlægges på mødet.

MR til PU lønpulje 2017

MR sondringen personlig/privat i relation til
åbent og lukket MR-møde

Lønforhandling kirketjener

personalekonsulenten  tidligere i forløbet.

10 Silkeborg - renovering kirke -
anlægsbevilling
Sag: Renovering Silkeborg kirke (1001) -
Silkeborg Sogn
Redegørelse fra MR om status for renovering
og fundne besparelser. MR ansøger om en
merbevilling til uforudsete udgifter på kr.
300.000. Der er forslag til besparelser, der kan
reducere behovet med kr. 110.000 til kr.
190.000 incl. moms

MR søger ekstra bevilling uforudsete udg.

HEC redegjorde for møde med MRs repr. i
byggeudvalget.
PU bevilger, at MR kan disponere inden for en
udvidelse af rammen på kr. 300.000 inkl. moms.

11 Virklund - Aftale om forbrugsafregning SP
Sag: Joensen, Jacob Bech (1197) - Virklund
Sogn
Forbrugsaftale mellem sognepræst Jacob
Joensen og Virklund Menighedsråd til
godkendelse.

MRs aftale med JBJ omkring afregning af
forbrug

Den indsendte aftale blev godkendt.

12 PUK-kassen - Drøftelse af visioner og
målsætning

Drøftelse af målsætning for PUK-kassen for
Budget 2018.

JNIS kommer med et oplæg til drøftelse i PU.
Forslag om at sende målsætning til høring i MR.
Input:
- Store forskelle i sognene - ens behandling ved at
behandle forskelligt.
- God økonomi kan fremme den kirkelige liv og
vækst.
- Der er en konkret målsætning for indeværende
periode i PU om at etablere en kirke i Hvinningdal.
Visionssætning drøftes i næste PU-periode.
Målsætning for BU 2018 fastsættes i denne PU-
periode.

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

Skorup Præstegård - der afholdes møde den 6.
marts kl. 13.30 - PU indkaldes på mail.

Provstivoluntør tages af listen. Arbejdet er igang og
udvalg er nedsat.
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Liste provsti-opgaver 07.02.2016
Provstesyn: Mogens Svenning deltager i provstisyn
i 2017.

Møde med robotplæneklipper-udbyder.
Maskinudvalget (NV og JPJ), HEC, JNIS og HTN
deltog. Fik tilbud om at lave beregninger (business-
case) på udvalgte områder. Husqarna fremsender
materiale. Tages med som punkt på formandsmøde
m. evt. indlæg ved Arne Mundbjerg.
Effektivisering og besparelser på sogneplan - kan
indføres i samarbejdsaftaler og i forbindelse med
nyansættelser.
Der kan evt. med fordel laves indkøbsaftale på
maskiner med een leverandør.

14 Eventuelt

Næste PU møde mandag d. 13. marts 2017 kl.
13.00.
Formandsmøde onsdag den 29. marts i
Silkeborg Sognelokaler

Næste PU møde mandag d. 13. marts 2017 kl.
13.00.
Plan for provstesyn sendes til PU til tilmelding.
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Orientering

15 Orientering provst, formand m.fl.

1. Linå Kirkegård - sag nr. 1586
PU og MR møde med konsulenter 14.3.2017 -
omfangsdræn

2. Gødvad - præstebolig
ÅS godkendt oprettelse af CVR nr. i
tjenestebolig.

3. Virklund - sag nr. 1281
PU møde med MR om renovering af sognehus
fredag den 24. febr. kl. 10.00. Se bilag med
besparelser.

4. SKK - vedtægt - sag nr. 1344
Før 2011 bliver mange plæne- og
kombinationsgravsteder i visse
kistegravsområder takseret som urnegravsteder,
hvis de anvendes til urnebegravelser.
Urnegravstederne optager en kistegravplads,
hvorfor der foretages en ændring af
kirkegårdsvedtægt af 12.09.2013 som
bibeholdes i gældende vedtægt af 24.02.2016.
SKK har modtaget 2 klager fra borgere med
urnegravpladser i disse områder. Se bilag.

5. Møde med Kjellerup og Silkeborg
Kommune. Sag nr. 1079.

Ad. 1) Linå - Medlemmer fra PU og JNIS deltager.
Dette meddeles MR.

Ad. 2) Gødvad - Til orientering.

Ad. 3) Virklund - JNIS og HEC deltager.

Ad. 4) SKK - PU er ankeindstans og kan behandle
afgørelser som ankes.

Ad. 5) Der har været afholdt møde med Silkeborg
Kommune og provstiudvalgsmedlemmer fra Gl.
Kjellerup Kommune i budgetudvalget om prognose
for kirkeskatten 2018. Nyt møde afholdes til
august.

 Ad 6) Renovering Serup præstegård.
MR fremsender ansøgning om merudgiftsønsker til
næste PU møde.

Ad. 7) Definition af anlæg og drift. HEC viste et
skematiske forslag til definition. Tages med på
dagsorden til næste PU-møde. KIMJ fremlægger
tankerne for regnskabsførerne.

Ad. 8) JNIS orienterede fra møde på Linå kirkegård
d. 24. jan. MR redegjorde for tankerne omkring
udviklingen af  kirkegården. Det er en kirkegård,
der er meget større end der er brug for i fremtiden.
Der er tanker om at udlægge areal til bassin med
springvand.

JNIS arbejder videre med dialogen med MR om
generelt at få nedbragt tidsforbrug og udgifter på
kirkegårdene.

Ad. 9) Silkeborg Kirkes indvielse: JNIS uddelte
indbydelse til PU.

Ad. 10) HEC, JNIS og KIMJ holder møde med
Danske Bank torsdag den 24. febr.

Ad. 11) Der afholdes møde med kirkeværger i
efteråret.

Fravær m. afbud: PGG, JK
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