
Referat for: Silkeborg Provstiudvalg

PU møde 5. april 2017. Kl. 15:00
Mødested: Rådhusgade 2B, 2.tv.

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

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2 Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra PU-møde d.
13.03.2017.

Godkendt og underskrevet.

3 Efterretning

1. Linå - Omfangsdræn - sag nr. 1586
Referat fra konsulentmøde den 14.3.17.
Muligheder i hovedtræk: Opsætning af
dataloggere, anvende affugter, lave loftklap i
koret, undersøgelse af dybdedræn.

2. Linå - Skimmelsvamp i orgel - sag nr. 1714
Svar fra ÅS. Rensning er vedligehold og kræver
ikke konsulentrapport. Imødekommet 5%
ansøgning. Arbejdet kan iværksættes. Ialt kr.
110.750 inkl. moms.

3. Sejs-Svejbæk - Kirkegård - Sag nr. 1718
MR har fremsendt reviderede vedtægter.
Godkendt af MR d. 21.2.17. Reviderede
vedtægter er godkendt.

4. Svostrup - Kirkegård - Sag nr. 1721
MR har fremsendt reviderede vedtægter,
Godkendt af MR 8.3.17.

5. Voel - Kirken - Sag nr. 1522
MR har fremsendt byggeregnskab for
varmeanlæg i kirken. Slutpris: kr. 1.182.741,22.
Overskud i forhold til bevilling på kr.
32.503,78.
MR har også fremsendt rapport fra
prøveopvarmning. Rapporten er videresendt til
Stiftsøvrigheden.

Ad. 1: Linå - konsulentrunde/ omfangsdræn
PU afventer MRs undersøgelse.

Ad. 2. Linå - skimmelsvamp i orgel.
Større vedligeholdelsesopgave, anlæg. PU har taget
MRs ansøgning til efterretning og bevilger rensning
og polering iht. til tilbud på kr. 110.750,-

Ad. 3. Sejs-Svejbæk kirkegårds vedtægtsændringer
godkendt og taget til efterretning.

Ad. 4: Svostrup kirkegårds vedtægtsændringer
godkendt og taget til efterretning.

Ad. 5: Voel - varmeanlæg i kirken.
Regnskabet er taget til efterretning.
Rapport viser, at der er problemer med
luftfugtigheden. PU afventer MRs yderligere
initiativer efter prøveopvarmning og
stiftsøvrighedens behandling af rapporten.

4 BU-samråd

Dagsorden til forberedende BU-samråd d. 18.

Forslag til punkter:
1. Emne ved Jakob
2. Folkekirkens pengeforbrug i 2015
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Mødepunkt Beslutning

maj 2017 i Alderslyst 3. Regnskab 2016
4. Forventning til kirkelig ligning 2018
5. Fremlæggelse af budget 2018 PUK kassen.
6. Beslutning omkring personalenormering
7. Overvejelser og drøftelse omkring kommende
valg til PU.
- tænke repræsentation fra landsogne, bysogne samt
gamle kommuner.
- Tænke M/K
8. HTN organistlønninger.

5 PUK-kassen Budget 2018
Sag: PUK - kassen 2018 (1724)
Udkast til PUK budget 2018 til godkendelse.

Budgetskabelon PUK-BU2018

NOTER til PUK BU2018

Konsulentydelser: 6020 227055 reduceres med
10.000 kr.
Kursus for MR: 3000 224010 reduceres med
20.000.
Provstivolontør: 3000 224010 reduceres med
10.000
Diæter PU: 6100 186810 reduceres med 5.000
Lokaler provstiet: 6300 223020 reduceres med
5000.
Renteudgifter på likvider: 7200 269010 forøges til
kr. 7.500
Efteruddannelse: 6700 227070 reduceres med kr.
5000
Ligningsbeløbet reduceres således at udgifter i
2018 delvist dækkes af de frie midler.

Budget 2018 blev godkendt med ovenstående
ændringer.

Efteruddannelse: HEC forslår at undersøge
dagspriser for provstisekretærforeningens
landskursus og evt. rette henvendelse herom.

6 Provstesyn 2017
Sag: PROVSTESYN 2017 (1728)
1. Bryrup- Vinding-Vrads
  1.1. P-bolig
  1.2. Sognegården i Bryrup
  1.3. Bryrup Kirke og kirkegård
  1.4. Vrads kirke og kirkegård
  1.5. Vinding kirke og kirkegård + gl. skole

2. Skorup-Tvilum
  2.1.Tvilum kirke og kirkegård
  2.2. Skorup kirke og kirkegård
  2.3. Skorup sognelokaler
  2.4. Skorup præstebolig

3. Them
  3.1. P-bolig Them
  3.2. Them kirke og kirkegård
  3.3. Sognegård og kontorbygning
  3.4. Brande kirke og kirkegård

4. Virklund

Bryrup:
Ad. 1.1. Standardafgørelse
Ad. 1.2. Standardafgørelse
Ad. 1.3. Standardafgørelse
Vrads:
Ad. 1.4. Standardafgørelse
Vinding:
Ad, 1.5. MR skal finde anden maskinplads inden
for 3 år. Kapelbygning kan inddrages og indrettes
på anden vis, så der bliver plads til maskinplads,
Ny materielgård inden for kort årrække.
Standardafgørelse.

Tvilum:
Ad. 2.1. Standardafgørelse.

Skorup
Ad. 2.2. Standardafgørelse med bemærkning om
iværksættelse af nyt orgel efter orgelkonslentens
anbefaling. MR medtage ønsket i BU 2018.

Ad. 2.3. Udskiftning af tag? Standardafgørelse.
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Mødepunkt Beslutning

  4.2. P-bolig Virklund
  4.3.Virklund Kirke og kirkegård

Synsudskrift Tvilum kirke+gdr (2017)

Synsudskrift Pbolig(them_2017)

Synsudskrift Bryrup kirke+gdr (2017)

Synsudskrift Vinding kirke+gdr (2017)

Synsudskrift Virklund (præstebolig)

Synsudskrift Pboliger Skorup(2017)

Synsudskrift Bryrup Sognegård 2017

Synsudskrift, Brande (kirke+gdr.)

Synsudskrift Skorup Sognegård (2017)

Synsudskrift, Virklund (kirke+gdr.)

Synsudskrift Skorup kirke+gdr (2017)

Synsudskrift Vrads kirke+gdr(2017)

Synsudskrift,
Them(kirke+gdr,sognehus,kontor)

Synsudskrift Bryrup præstebolig2017

Ad. 2.4. Ingen afgørelse

Them:
3.1. Standardafgørelse
3.2. Standardafgørelse.
3.3. Indgangssdør og afblænding af dør. Se
afgørelse i endeligt BU 2016. Standardafgørelse.

Brande:
3.4. Standardafgørelse.

Virklund:
4.2. Standardafgørelse
4.3. Standardafgørelse. Nye mangler: Råd i lægter i
tag. Reparation medtages i renoveringsprojekt.

7 Alderslyst - vedtægter muslimske
gravpladser
Sag: Muslimske gravpladser i Silkeborg
Provsti (1276)
MR har fremsendt reviderede vedtægter for
muslimske gravpladser på kirkegården.

Fra MR tilrettede vedtægter

PU drøftede de ændringer til formulering, som MR
har fremlagt. JNIS har drøftet formuleringerne med
MR. Vedtægten godkendes med de seneste
tilrettelser.

8 Gjern-Skannerup - Sognehuset
Sag: 5% midler 2017 (1723) - Gjern Sogn
MR ansøger om nyt højtaleranlæg til

PU imødekommer ansøgningen så fremt MR kan
finde midlerne i de frie midler i 2017. Hvis ikke
medtages det som et anlægsønske i BU 2018.
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sognehuset, samt en udvidelse heraf med
teleslyngeanlæg. Anlægget er transportabelt og
kan bruges både i præstegårdshaven og på
kirkegården.

Tilbud 1: kr. 55.406,00 inkl. moms
Tilbud 2: kr. 100.000,00 inkl. moms (fast
anlæg)

Ansøgning højtaler- og teleslyngeanlæg
sognehus

9 Skorup-Tvilum - P-bolig
Sag: Total renovering P-bolig (1128) - Skorup
Sogn
MR har fremsendt oversigt over samtlige
udgifter for totalrenovering af P-bolig, samt
MR's indstilling hertil.

Beløbet andrager ialt: kr. 5.985.000,00 inkl.
genhusning og moms.

Oversigt over totaløkonomi P-bolig Skorup

Indstilling fra MR - referat MR-møde 23.03.17

Arkitekt og teknikerhonorar fremgår ikke særskilt
af tidligere indsendte budget.
PU er ikke sikker på at den anslåede totaløkonomi
holder.

BB taler for en nybygning, der kan være væsentlig
bedre løsning end  en renovering af eksisterende.

JPJ tilslutter sig BB's synspunkt. Hvor meget er
bygningen at betragte som noget tidstypiske
bevaringsværdigt?

FG Der er en del fraværende MR medlemmer på
det møde, hvor MR har truffet ny indstilling.
Betænkelig overfor økonomien i projektet. FG har
dog ikke ændret mening derhen, at han tilslutter sig
bevaring af præsteboligen.

HEC ved bevarelse af eksistrende vil der komme
udgifter til vedligeholdelse om ganske kort tid. Det
vil ikke ske ved nybygning. Der påhviler PU et
stort ansvar.

PGG Enig med FG. Det er den eneste P-bolig i
provstiet, der er bevaringsværdig. Der kan tales for
at evt. nybygning i givet fald kan tænkes sammen
med ny sognegård.

JNIS viderebragte præstens indstilling og støtter
tilkendegivelserne fra PGG og FG.

I nuværende projekt er der ikke nyt fundament og
ingen renovering af 1. sal.

PU indkalder til møde med repræsentanter fra MR,
Bernt Østergaard  evt. formand og/eller kasserer,
hvor økonomien drøftes igennem og afklares. PU
vil herefter tage stilling til den endelige
økonomiske ramme.

10 Skorup-Tvilum - 5% midler
Sag: 5% midler 2017 (1722) - Skorup Sogn
MR fremsender rapport udarbejdet af
Teknologisk Institut og ansøger om dækning af
faktura kr. 9.912,50 inkl. moms i forbindelse

PU bevilger ansøgningen på kr. 9.912,40 inkl,
moms, som medtages i det endelige
byggeregnskab.

Referat,05-04-2017 Side: 4



Mødepunkt Beslutning

med undersøgelse af fugt i P-bolig i Skorup.

5% midler fugtundersøgelse  ifm. renovering
Skorup P-bolig

11 Skorup-Tvilum - 5% midler honorar
Sag: 5% midler 2017 (1722) - Skorup Sogn
MR ansøger om dækning af udgifter ifm.
besigtigelsesrapport på Skorup P-bolig udført af
renoveringsekspert Jens Baumann på kr.
5.939,13 inkl. moms.

5% midler honorar renoveringsekspert JAB

PU imødekommer ansøgningen på kr. 5.939,13
inkl, moms  som medtages i det endelige
byggeregnskab.

12 Skorup-Tvilum - Skorup Kirke
Sag: 5% midler 2017 (1701) - Skorup Sogn
I tillæg til tidligere ansøgning ifm. udvidelse af
eksistrende teleslyngeanlæg til højtaleranlæg i
Skorup Kirke fremsender MR beskrivelse og
situationstegning.

Det ansøgte beløb andrager kr. 24.750,00 inkl.
moms.

Beskrivelse udvidelse højtaleranlæg

Situationstegning

Projektet sendes til stiftet og MR kan medtage
projektet som et anlægsønske i Budget 2018.

13 Them - lønpulje 2017
Sag: Lønpulje 2017 (1725) - Them Sogn
MR søger om forhøjelse af lønramme ifm.
gravermedhjælper.
Det ansøgte beløb på kr. 7.344,00 er indenfor
0,5% lønpuljen . Ansættelse forventes
genoptaget efter vinterfyring i lighed med
tidligere år.

Godtgørelse af øget lønbudget

Rettelse løntillæg - kirkegårdsmedhjælper
Them

PU bevilger lønpulje 2017 på kr. 7.344,00.
Budgetrammen hæves med beløbet ved
budgetudmelding 2018.

14 Voel - anlægspulje 2017
Sag: Anlægspulje 2017 (1726) - Voel Sogn
MR har fremsendt ansøgning på renovering af
Voel Kirkes klokketårn på kr. 70.000,-
Projektet er reserveret i anlægspuljen i budget
2017.

Tilbud 1: kr. 63.001,25 inkl. moms.
Tilbud 2: kr. 68.750,00 inkl. moms.

PU fremsender sagen til stiftet med anbefaling om
at arbejdet igangsættes snarest muligt.
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Ansøgning renovering af Voel kirkes
klokketårn

15 PU - Sagsoversigt
Sag: PROVSTI-OPGAVER (provst+PU)
(1548)

Liste provsti-opgaver 16.03.2017

Evaluering af kursus 14. jan. 2017 medtages som
punkt på næste møde.

Afregning af hækklipning for gravsteder medtages
på listen.
Emnet foreslåes drøftet på et møde med gravere og
kirkeværger samt i takstudvalgt.

16 Eventuelt Næste møde den 9. maj.

NL fra Alderslyst oplyste ved formandsmødet om
et efterslæb for manglende lønregulering for
tjenestemandsansat kirkegårdsleder.
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17 Orientering
Sag: Årsregnskab 2016 kirkekasser (1691)
1. Status energimærkning 1. kvt. - sag nr. 1621

2. Dallerup - sag nr. 1452. Orientering om
status og økonomi vedr. igangværende
ombygning af Sorringhus.

3. Serup-Lemming- P-bolig - sag nr. 1557
MR orienterer om økonomien for renovering af
P-bolig herunder forventede merudgifter.
Endeligt byggeregnskab ikke færdigt endnu.

4. Regnskab 2016 fra sognene. Orientering ved
HEC.

5. Referat formandsmøde 29.3.17 udsendt.

Puljemidler ult. marts 2017

R2016 Årsregnskaber - sammendrag

Ad. 1. Bilag med de indtil dato energimærkede
ejendomme blev uddelt.

Ad. 2. Rikke Calundan har indsendt en status over
byggeriet, der er godt igang. Status er taget til
efterretning.

Ad. 3. Serup-Lemming har sendt orientering om en
verserende sag med leverandør. PU afventer
endeligt byggeregnskab.

Ad. 4.
4.1. Puljemidler.
Høje negative renter på likvide midler pt. Der
arbejdes med oprettelse af konto i andet
pengeinstitut.

4.2. HEC fremlagde oversigt over årsregnskab
2016 for alle kasser med enkelte bemærkninger.
Ikke nævneværdige udsving. I Funders årsregnskab
er der dog spørgsmål til bogføring af salg af skov,
som tages op med de relevante parter.

Ad. 5, Formandsmøde.
Fælles kalkningsaftale? PU henter oplysninger om,
hvilke MR, der er interesseret, På baggrund af
tilbagemeldinger kan kirkeværger opfordres til at
hente tilbud hjem i fællesskab.

6. Møde den 19. april kl. 11.00 hos Motorcentrum
om rammeaftale. JPJ deltager. NV?

7. HTN har været på kursus i Sygefravær
    KIMJ har været på kursus i Piottabeller.

8. JNIS orienterede om, at der er 2 ansøgere til
volontørstillingen og der afholdes samtaler på
fredag.

9. Ny præst i Sejs-Svejbæk, Marie Ginnerup
Vestergaard, tiltræder 1. juni 2017.

Fravær med afbud: JK, NV.
Mødet sluttede kl. 19.50
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