
Referat for: Silkeborg Provstiudvalg

PU møde 13. marts 2017. Kl. 13.00
Mødested: Rådhusgade 2B, 2. tv.

Deltagere:
PU - HEC, JPJ, BB, FG, NV, JK, JNIS. PGG deltog fra pkt. 7.
Kto: KIMJ
Fravær med afbud: JK
Fravær u. afbud

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2 Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra PU-møde d.
21.2.2017

Det lukkede referat og det offentlige referat blev
godkendt og underskrevet.

3 Efterretninger

1. Gjern-Skannerup - ledig organiststilling - sag
nr. 1707.
MR's ansøgning om genopslag imødekommet.

2. Funder - kirkegård, sag nr. 1704
MR er bevilget ændring af reserverede
anlægspuljemidler fra fældning af træer til
styning af træer ved kapel på kr. 8.750,00 inkl.
moms, fratrukket afløftet moms.

3. Serup-Lemming - P-bolig, sag nr. 1557
MR har indsendt udarbejdet rapport fra
Teknologisk Institut efter afrensningskontrol.

4. SKK - genbesættelse af gartnerstilling - sag
nr. 1712
SKK's ansøgning om genopslag imødekommet.

5. Alderslyst - Kirkegårdsleder - sag nr. 1716.
Kirkegårdslederen har afleveret sin opsigelse
for at gå på pension.

Punkt 1-5 er taget til efterretning.

Ad. pkt. 3. Serup-Lemming - P-bolig
PU har taget afrensningsrapporten efter
skimmelsvampangreb til efterretning og fremsendt
rapporten til Aarhus Stift til orientering.

4 Udmelding BU-bidrag
Sag: Budget 2018 sogne (1686)
Udmelding af foreløbige budgetbidrag 2018.

Herunder punkter til dagsorden BU-samråd.

BB2018 Overordnet ramme for drift og anlæg

Overordnet BU ramme i provstiet forventet ialt kr.
98.080.027
Kirkelig ligning fremskrevet med 2,7%
BU 2017 indtægter er fremskevet med 0,75%
Udgifter løn fremskrevet med 1,0%
Udgifter øv. udgifter fremskrevet med 1,0 %
Finansielle poster: Indlån fremskrevet med  0,75%

Referat,13-03-2017 Side: 1



Mødepunkt Beslutning

BB2018 Udmelding af foreløbig budgetbidrag
til kirkekasserne

Der er enighed i PU om, at det er disse tal, der
meldes ud til MR.

5 PUK årsregnskab 2016
Sag: PUK - kassen 2016 (1475)
Godkendelse af årsregnskab for 2016

PUK årsregnskab 2016

Bilag til årsregnskab 2016

Budget, formål årsregnskab 2016

Årsregnskabet for 2016 blev fremlagt med
tilhørende bilag og godkendt.
Silkeborg Provstiudvalg, CVR-nr. 21258741,
Regnskab 2016, Afleveret d. 02.03.2017 12:03

6 PU - Definition af drift og anlæg
Sag: DEFINITION drift og anlæg (1708)

Anlægs- og driftsomk - Definitioner

Anlægs- og driftsomk - Budgetmodel definition

PU drøftede definitionen mellem drift og anlæg.
Almindelig slid er drift.
Omlægning/køb/nybygning er anlæg.

Muligt fra årsregnskab 2017 at opdele brug af frie
midler på resultatdisponering under projekter
741150 - 741155.

Iht. vejledning nr. 10318 4.1.5:
Anlægsinvesteringer:
Materielle anlægsaktiver er bygninger,
kirkegårdsanlæg, sognegårde og andre bygninger,
som kirken ejer samt faste installationer f.eks.
orgler.
Udgiften til et istandsættelses- og
ombygningsarbejde regnes kun som et
anlægsarbejde, hvis arbejdet indebærer væsentlige
ændringer i/fornyelser af bestående bygninger eller
anlæg.
Udgifter til nybyggeri og ejendomskøb regnes altid
som anlægsudgifter.

PU fastlægger følgende definition i forlængelse af
ovenstående:
-  kr. 30.000 er beløbsgrænsen mellem drift og
anlæg
-  alm. drift er driftsomk., der er tilbagevendende
og afholdes med fast interval indenfor en periode
på 1-3 år.
- variabel drift er enkeltstående driftsomk., hvor
hyppigheden ligger uden for 3 års interval.

7 PU - Bankforbindelse
Sag: Danske Bank (1189)
Der har været afholdt møde med Danske Bank.
Drøftelse af og beslutning om der skal foretages
ændringer i forhold til PU's bankforretninger.

DB Møderefarat 23.02.17

PU drøftede muligheden for at fordele provstiets
indestående midler på flere banker. Sydbank eller
Sparekassen Kronjylland foreslås. HEC har
undersøgt bankernes politik omkring indlånsrenter.
Det var enighed om at tage kontakt til Sydbank for
et møde.
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Mødepunkt Beslutning

8 Alderslyst - vedtægter muslimsk gravpladser
Sag: Muslimske gravpladser i Silkeborg
Provsti (1276)
MR har fremsendt forslag til vedtægter for de
muslimske gravpladser på kirkegården.

MR vedtægter  for muslimske gravpladser

JNIS fremlagde forslag til vedtægt for muslismke
gravpladser.
Forslag til formulering som MR kan genoverveje:
Ad. Indledning:
a. Ang. "32 dobbeltgrave": Står der antal i øvrigt i
vedtægterne for den øvrige del af kirkegården?
Skal der stå et antal i vedtægten?
b. Ang. Ceremoniplads - kan det være en mulighed
at en nærmere bestemt afgrænset plads kan bruges
til ceremoniplads?
Ad. pkt. 7: Forslag til formulering: "Al
gravkastning foretages af Alderslyst Kirkegårds
personale."
Til overvejelse: Skal pårørerende have forladt
kirkegården senest i 1½ timer før arbejdstids
ophør?

PU henstiller til, at der ikke er nævneværdig forskel
iøvrigt på de forskellige afsnit på Alderslyst
kirkegård heller ikke f.eks. på brug af
plastikblomster.

Forslag til rettelser meddeles MR.

9 Balle - Vedtægter
Sag: Kirkegårdsvedtægt ny kirkegård 2017
(1709) - Balle Sogn
MR har sendt vedtægt og priser på Balle Sogns
nye kirkegård til godkendelse.

Vedtægter ny kirkegård

PU drøftede forslaget.
Ved pkt. 1-3 er der på A og B egen pasning og
obligatorisk vedligeholdelse. Kan det harmonere?

S. 3: Hvad er "små mindesten"? Forslag om at det
specificeres. Evt. "der må kun opsættes een
mindesten".

Kan godkendes af JNIS, når MR har tilrettet.

10 Funder - Kirkehus
Sag: Anlægspulje 2017 (1704) - Funder Sogn
MR har indhentet 2 tilbud og ansøger hermed
om frigivelse af reserverede midler til
nedrivning af gl. maskinhus ved kirkehuset,
Funder Kirkevej 58. Billigste tilbud kr. 26.875
inkl. moms.

Ansøgning om anlægsmidler nedrivning af
maskinhus

PU beviliger de ansøgte anlægsmidler på kr.
26.875,00 inkl. moms til nedrivning af gl.
maskinhus v. Funder Kirkevej 58.

Beløbet kan udbetales ved indsendelse af fakturaer
på arbejdet.

11 Kragelund - Kirken
Sag: Slidt/utæt kirketag (1672) - Kragelund
Sogn
Kgl. bygningsinspektør, Jens Baumann, har
besigtiget taget og fremsendt udtalelse.

Besigtigelse af tag på skib, udtalelse Kgl.
bygningsinspektør

PU godkender, at der udarbejdes projektbeskrivelse
efter den kgl. bygningsinspektørs beskrivelse i
notatet. PU anbefaler konsulentens forslag til
tidsplan for projektbeskrivelse og arbejdets videre
udførelse. Projektet medtages i BU 2018.

MR indsender projektbeskrivelse ad tjenstlig vej til
godkendelse i Aarhus Stift.
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Mødepunkt Beslutning

12 Linå - Kirken
Sag: Skimmelsvamp i orgel (1714) - Linå
Sogn
MR har fremsendt redegørelse for
skimmelsvamp i orglet samt rapport udarbejdet
af Hugo Friis og tilbud fra Marcussen og Søn.
Afrensning og stemning: kr. 85.875,00 inkl.
moms.
Polering af facadepiber: kr. 24.875,00 inkl.
moms.

Skimmelsvamp i orgel

PU forslår at sagen forlægges for ÅS og herfra fås
anvisning på om og evt. hvilken konsulent, der skal
indover for at komme med en uvildig udtalelse.
Klima- og energikonsulenten udfører nu også
denne opgave.

Dette meddeles MR.

13 Skorup-Tvilum - Skorup Kirke
Sag: 5% midler 2017 (1701) - Skorup Sogn
MR oplyser at der er problemer med lyden i
Skorup Kirke. Der ansøges om kr. 24.750,00
inkl. moms til dækning af udbedring af
lydanlæg samt højtaler i våbenhus.

Ansøgning om  5% midler Højtaleanlæg
Skorup Kirke

PU tager sagen op med MR på provstesynet den 24.
marts og dette meddeles MR.

14 Skorup - renovering P-bolig
Sag: Total renovering P-bolig (1128) - Skorup
Sogn
Arkitekt Jens Baumann har besigtiget
præsteboligen og fremsendt en udtalelse.

Udtalelse renoveringsexpert JAB

PU har haft møde med MR, arkitekt og
renoveringsekspert Jens Baumann.
PU drøfter forskellige meninger i PU om
renovering eller nybygning.
PGG og FG er enige om at præsteboligen skal
bevares, da den er bevaringsværdig, som een af de
få i Silkeborg Provsti.
BB: Soklen har sat sig mod havesiden, men så må
haven ikke afvandes. Problematik omkring
hulmurisolering.
NV: anbefaler at MR overvejer sin beslutning igen
efter JABs udtalelse. HEC slutter op herom selvom
der også her har været overvejelser, om at den er
bevaringsværdig i provstiet.
JNIS: Har henstillet til MR om at se med friske
øjne på projektet, når udtalelsen forelå, men hæfter
sig også ved, at JAB anbefaler at bygningen
bevares.
JPJ vil bakke op om MR, hvis de beslutter at
bevare bygningen, men er grundlæggende imod at
bruge så mange midler på en sådan bygning.
Hvordan er bæredygtigheden i området til, at MR
træffer en anden beslutning end den hidtidige?

MR henstilles til at genoverveje sagen heri:
1. lave en ny beregning på hele den samlede
økonomi inkl. genhusning m.m. på baggrund af
JABs rapport.
2. lave en afklaring af husets energi- og
opvarmningsforhold v. konsulent efter JABs
anvisning.
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Mødepunkt Beslutning

På baggrund af oversigten over totaløkonomi og
afklaring af husets energiforhold beder PU MR
fremsende en ny indstilling, som provstiet herefter
vil tage fornyet stilling til.

15 Them - kirkegård
Sag: Kirkegården fremtidig udvikling (1314) -
Them Sogn
MR fremsender helhedsplan for Them
Kirkegård samt indgået rådgiveraftale.

MR Udviklingsplan Them Kirkegård

Rådgiveraftale

Planen beskriver en kirkegård, der tilpasser behovet
om at trække sig længere væk fra den befærdede
vej.
PU har drøftet den fremsendte udviklingsplan for
Them Kirkegård. Planen tages op på provstesynet
den 21. marts 2017 og sammeholdes med tidligere
notater. Der skal tages stilling til, om stiftets
konsulent skal se på planen.

Punktet vil herefter blive taget på til behandling på
et senere møde. Dette meddeles MR.

16 Voel - anlægspulje 2017
Sag: Anlægspulje 2017 (1711) - Voel Sogn
MR ansøger om udskiftning af facadeddør på
kr. 28.437,50 inkl. moms. Beløbet er reserveret
i anlægspuljen og finansieres af kirkekassens
frie midler.

Ansøgning om anlægsarbejde ved Voel kirke

PU bevilger kr. 28.437, 50 og arbejdet kan
iværksættes.

Udgiften dækkes af kirkekassens frie midler.

17 Vrads - kirkegård
Sag: Vrads kirkegård (1090) - Vrads Sogn
MR fremsender fremtidig plan for Vrads
kirkegård til godkendelse.

Fremtidig udviklingsplan

Planen gennemgåes på stedet ved provstesynet.
Detailplaner kan udarbejdes. Hvis ikke der opstår
tvivlsspørgsmål kan JNIS godkende planen efter
besigtigelsen. Dette meddeles MR.

18 PU - målsætning 2018
Sag: PROVSTI-OPGAVER (provst+PU)
(1548)
Målsætning for PUK-kassen Budget 2018.
Oplæg til drøftelse v/JNIS

VISION 2018 PU

JNIS har udarbejdet fokuspunkter for PU.
KK44, KSK, MR, personalekonsulent og
provstivolontør tænkes ind i fokusområderne.
HEC forslog en åbning i forhold til folkekirkelige
organisationer/ foreningers brug af sognehusene. På
opfølgende kursus i 2018 kunne brug af sognehuse
medtages som et emne.
Emnet overvejes selvfølgelig i forhold til sognenes
øvrige tilknytning og brug af forsamlingshuse
o.lign.

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

Liste provsti-opgaver 27.02.2016

Listen er gennemgået og ajourført.

20 PU - Billeddatabase
Sag: MEDDELELSER fra ÅS (1019)

Punktet blev behandlet og taget til efterretning.
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Brev fra Henrik Wigh-Poulsen til PU ang.
fotomateriale af kirkerne.

"Se din kirke" - brev fra biskoppen med bilag

PU vælger pt. ikke at gøre brug af tilbuddet.

21 Eventuelt

Motorcentrum har inviteret til møde omkring
fremlæggelse af rammeaftale.

JNIS aftaler møde og maskinudvalget deltager i det
omfang, de kan. Evt. lave aftale med brugere eller
SKK om at deltage ved mødet.
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Orientering

22 Orientering
Sag: Sognelokaler (1452) - Dallerup Sogn
1. Invitation til rejsegilde på Sorringhus

2. Dagsorden formandsmøde 29.03.2017, sag
nr. 1713.

3. Materiale tilsendt ny provstirevisor, sag nr.
1693.

Rejsegilde på Sorringhus

Ad. 1: Rejsegilde 30. marts

Ad. 2: Dagsorden til formandsmøde taget til
efterretning

Ad. 3. KIMJ redegjorde kort for på forespørgsel fra
ny provstirevisor fremsendte materiale.

Ad. 4. Opdateret vejledning vedrørende
opkrævning af betaling for hækklipning,
græsslåning m.v på DAP'en 24.1.17. BB
undersøger nærmere og punktet sættes på til et
senere møde.

Ad, 5. Godt gennemført og god K-dag i Silkeborg-
hallerne den 1. marts.

PGG deltog fra pkt. 7.
Fravær med afbud: JK
Mødet sluttede kl. 17.16
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