
Referat for: Silkeborg Provstiudvalg

PU møde 9. maj 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

1. PU-møde d. 05.04.2017
2. Ekstraordinært PU-møde d. 19.04.2017.

Referatet fra
1. PU-mødet d. 05.04.17 blev godkendt og
underskrevet.
2.  ekstraordinært PU-møde d. 19.04.17 blev
godkendt og underskrevet.

3 Efterretning

1. Voel - Kirken. Sag nr. 1522
Bemærkninger fra varmekons. ang.
prøveopvarmning.

2. Skorup - P-bolig. Sag nr. 1128
Referat fra møde med MR 4.5.17.

Ad. 1. Voel - kirken
Bemærkninger taget til efterretning

Ad. 2. JNIS refererede fra mødet med Skorup MR
d. 4.5.17 omkring sagen med P-boligen. I sagens
natur har der været en lang sagsbehandlingstid,
men når en sag som denne skal arbejdes grundigt
igennem, er det svært at undgå.

MR er igang med at skitsere en helhedsløsning og
søge nedrivningstilladelse. De ønsker P-bolig og
sognelokaler tænkt ind i en helhed.

Der arbejdes med at hente tilbud fra et par
byggefirmaer, der har tilknyttet en arkitekt.

4 Syn 2017
Sag: Syn 2017 (1738)
1. Alderslyst:
1.1. Kirke og kirkegård
1.2. Alderslyst sognehus
1.3. Præstebolig Ege Alle
1.4 Præstebolig Nordkrogen

2. Funder:
2.1. Kirke og kirkegård

3. Sejs-Svejbæk:
3.1 Kirke og kirkegård

4. Serup:
4.1. Serup Kirke og kirkegård

Alderslyst
Ad. 1.1. Standardafgørelse
Ad. 1.2. Standardafgørelse
Ad. 1.3. Standardafgørelse
Ad. 1.4. Standardafgørelse

Funder
Ad. 2.1. Standardafgørelse

PU henstiller til at der udarbejdes synsrapporter på
hver bygning.

Sejs-Svejbæk
Ad. 3.1. Standardafgørelse

Serup-Lemming
Ad. 4.1 Standardafgørelse
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Alderslyst synsudskrifter 2017

Funder synsudskrift 2017

Sejs-Svejbæk synsudskrift 2017

Serup synsudskrift 2017

5 Balle - Ny kirkegård
Sag: Udvidelse Balle Kirkegård (1067) - Balle
Sogn
Afsluttende byggeregnskab for udvidelsen af
Balle Kirkegård.

Byggeregnskab udvidelse Balle kgd.

Byggeregnskab udv. Balle kgd. 2012-16 s. 2-
(Kopi)

Byggeregnskab udv. Balle kgd. 2012-16 s. 1-
(Kopi)

Byggeregnskabet 2012-16 er afsluttet og taget til
efterretning og restbevillingen fra anlægspuljen
udbetales til kirkekassen.

6 Gjern-Skannerup - kapel
Sag: Anlægsønske 2018 (1723) - Gjern Sogn
MR sender 5% ansøgning på anlægsudgift på
etablering af køl i kapel. Sagen er sendt til ÅS,
som har sendt sagen til udtalelse i kgl.
bygningsinspektorat. Ialt ansøger MR om kr.
47.000,- inkl. moms.

MR Beskrivelse og tegning til køl.

Ansøgning om etablering af køl i kapel Gjern
kirke

ÅS sag til kgl. bygningsinspektorat

Sagen afventer behandling hos den kgl.
bygningsinspektør.

MR kan medtage projektet som et anlægsønske på
BU 2018.

7 Kragelund - anlægspulje 2017
Sag: Frie midler 2017 (1734) - Kragelund
Sogn
MR har ansøgt om frigivelse af frie midler til
køb af øveorgel til organist iht. BU 2017. Ialt
kr. 23.500,00 inkl. moms

MR ansøgning frigivelse af frie midler køb af

PU bevilger Kragelund Menighedsråd frigivelse af
frie midler til køb af øveorgel på kr. 23.500 inkl.
moms.
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øveorgel

Sv. fra MR Ansøgning om frigivelse af frie
midler til køb af øveorgel

8 Kragelund - P-bolig
Sag: Terrasse P-bolig (1742) - Kragelund
Sogn
MR ansøger om dækning af udgifter til
projektudarbejdelse og renovering/udvidelse af
eksisterende terrasse ved P-bolig anslået kr.
100.000 inkl. moms.

Ansøgning om anlægsmidler (5%) renov/ny
terrasse P-bolig

PU bevilger udarbejdelse af et projekt med bistand
fra en arkitekt.

Anlægsprojektet sendes til godkendelse i PU om
muligt ved juni-mødet. Finansiering kan ske ved
frigivelse af frie midler, så fremt MR er indstillet
herpå, så det er muligt at udføre opgaven henover
sommeren.

PU henstiller til at MR sikrer, at haven ligger
ugernert for indkig fra P-pladsen.

9 Linå - Anlægspulje 2017
Sag: Anlægspulje 2017 (1741) - Linå Sogn
MR ansøger om frigivelse af anlægsmidler til
P-bolig iht. til BU 2017 til:

1. Nedtagning af halvtag. Iht. tilbud kr.
19.125,00 inkl. moms.

2. Etablering af nyt hegn/støttemur,
flisebelægning  m.m i alt iht. tilbud kr.
61.481,12 inkl. moms.

Iht. udtalelse fra Mogens Svenning af
25.10.2016

Tilbud p-bolig hegn

Tilbud p-bolig halvtag

2016-10-25_Linå præstebolig_halvtag og
støttemur- (Kopi)

PU bevilger kr. 80.606,12  inkl. moms frigivet af
anlægspuljen.

PU beder MR anvende det gældende
ansøgningsskema fra DAP'en ved indsendelse af
ansøgninger fremadrettet.

10 Mariehøj - Klaver plejecenter
Sag: 5% midler 2017 (1740) - Mariehøj Sogn
MR ansøger PU om økonomisk tilskud til
indkøb af nyt digitalt klaver til Marienlund
Plejecenter. Pris Roland GP607 kr. 40.289
(inkl. moms).

MR ansøgning nyt klaver Marienlund

PU drøftede ansøgningen og finder det ikke muligt
at yde økonomisk støtte til inventar til en af anden
ejer ejet bygning.

PU opfordrer til, at der søges fonde el. lign. for at
der sikres, at der fortsat vil være et klaver til brug
for de aktiviteter, der afholdes på plejecenteret
herunder gudstjenestefejring.
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11 Sejling-Sinding - anlægspulje 2017
Sag: Anlægspulje 2017 (1731) - Sejling Sogn
MR har fremsendt ansøgning med bilag om
frigivelse af midler reserveret i anlægspuljen
2017 til digitalt kirkegårdskort på kr. 34.250,00
inkl. moms

Ansøgning digitalt kirkegårdskort Sejling

PU bevilger frigivelse af midler i anlægspuljen på
kr. 34.250,00 inkl. moms til digitalt kirkegårdskort.

12 Sejling-Sinding - P-bolig
Sag: Renovering stråtag og baderum i
tagetagen (1625) - Sejling Sogn
Iht.PU-afgør. af 06.09.2016 fremsender MR
forslag til besparelser på projektet på
renovering af tagetagen på Sejling Præstegård.
Samlet skønnet pris kr. 1.083.960,00 inkl.
moms før besparelser.

MR forslag til besparelser vedr. renovering
tagetagen

PU har modtaget invitation til møde med
menighedsrådet med tak og afventer forslag til
møde fra MR.

PU opfordrer arkitekten til at sikre at
energimærkningen efter renoveringen lever op til
gældende krav.

13 Serup-Lemming P-bolig
Sag: Skimmelsvamp i P-bolig (1557) - Serup
Sogn
MR ansøger om 5% midler til dækning af
udgifter på kr. 130.356,50 til genhusning af
sognepræst i forb, skimmelsvamp i P-bolig.

MR refusion udgifter genhusning

Telefonnotat 8-05-2017

PU godkender og bevilger dækning med 5% midler
af udgifterne til genhusning på kr. 130.356,50.

14 Serup-Lemming - P-bolig
Sag: Skimmelsvamp i P-bolig (1557) - Serup
Sogn
MR sender ansøgning på uforudsete
anlægsudgifter på kr. 37.500 inkl. moms i
forbindelse med afrensning af skimmesvamp i
P-bolig.

Opgørelse ekstrearbejde Skimmelrens ApS

MR til PU - ekstra regning skimmelrens

PU bevilger kr. 37.500,00 inkl. moms i
tillægsbevilling til dækning af øget anlægsudgift
ved afrensning af skimmelsvamp.

15 SKK - Kremeratorium
Sag: Budget 2018 sogne (1686)

Fra HEC til JDJ SKK budget 2018 afvent
udspil JDJ

HEC redegjorde for problematikken med at
krematoriedriften er en del af Silkeborg Kirkes
regnskab.
HEC har afholdt møde med Jens Dejgaard. På
mødet blev der udmeldt særskilt foreløbig
driftsramme for BU 2018 for Silkeborg Kirke og
for Silkeborg Kirkegårde.
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16 Skorup-Tvilum - P-bolig
Sag: Total renovering P-bolig (1128) - Skorup
Sogn
MR ansøger om 5% midler til dækning af
slutafregning med arkitekt i forb. med afsluttet
forundersøgelser af renoveringsprojekt kr.
11.000 inkl. moms.

Rådgiverhonorar kr. 58.437,50 inkl. moms er
afregnet 11.4.17 iht. PU afgør. af 16.10.17.

Slutfaktura fra arkitekt Johan Berthelsen

PU bevilger kr. 11.000 inkl. moms til slutafregning
med arkitekt i forbindelse med arbejdet omkring P-
bolig.

17 Skorup-Tvilum - P-bolig
Sag: 5% midler 2017 3 (1735) - Skorup Sogn
MR ansøger om 5% midler til dækning af
udgifter til udarbejdelse af energirapport på kr.
11.115,00 inkl. moms.

Ansøgning om dækning af energirapport

PU bevilger kr. 11.115,00 inkl. moms til dækning
af udgifter til udarbejdelse af energirapport.

18 Skorup-Tvilum - lønpulje
Sag: Lønpulje 2017 (1659) - Skorup Sogn
MR ansøger om udvidelse af timer til
gravermedhjælper på Tvilum kirkegård bl.a.
som følge af anlæg af sti og bro ved Gudenåen.
MR ansøger om 60 timer svarende til kr.
11.146,20.

MR ansøgning udvidelse gravertimer Tvilum

PU bevilger forhøjelse af lønrammen med kr.
11.146,20 svarende til 60 t/årligt.

19 Svostrup - kirken
Sag: Hævning gulv i våbenhus (1641) -
Svostrup Sogn
MR fremsender tilbud på hævning af gulv i
våbenhuset og ansøger om godkendelse af
billigste tilbud på kr. 46.718,75 inkl. moms.

Svostrup Kirke, tilbud våbenhusgulv

PU bevilger kr. 37.500 som reserveret i
anlægspuljen og restudgiften bevilges af
kirkekassens frie midler.

PU henstiller til at konsulenternes bemærkninger
iht. til godkendelse fra Aarhus Stift sikres
overholdt.

20 Them - kirkegård
Sag: Kirkegården fremtidig udvikling (1314) -
Them Sogn
MR har fremsendt ansøgning om dækning af
restudgifter til honorar på indgået rådgiveraftale
på kr. 33.540,65 fratrukket afløftet moms.

Ialt honorar e. a. moms   kr. 64.824,12

PU bevilger kr. 33.540,65 fratrukket afløftet moms
til dækning af rådgiverhonorar.

PU behandlede den endelige udviklingsplan for
Them Kirkegård. Forslaget tager højde for de
variende ønsker, der er til begravelsesformer idag.
Helhedsindtrykket er flot. De grønne områder er
flettet ind på hele kirkegården. Planen er fin i
forhold til at kirkegården bevares flot under hele
omlægningen.
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Samtidig har MR indsendt endelig
udviklingsplan til PU til beslutning.

MR til PU udviklingsplan Them Kirkegård (
endelig)

Ansøgning 2. udbetaling arkitekt,
udviklingsplan Them kirkegård

Det kan dog være betænkninger på driftssiden i
forhold til de mindre grønne områder frem for store
sammenlagte. På synet blev MR opfordret til at
tænke hele økonomien ind i udviklingsplanen.
Hvordan bliver driftsudgifterne på sigt?
Gravstedstaksterne bør reguleres i forhold til
ændringer på vedligeholdelsessiden p.g.a.
reducerede indtægter. Delte kistebegravelser i
plæne og gravsted skal takstfastsættes i forhold til
den reelle udgift. Der mangler beregninger på
driften af den omlagte kirkegård. I hvor stort
omfang opnåes, der besparelser på driften efter
omlægningen? Der kan konstateres, at der må
lægge besparelser på antal meter hæk og
omlægning til græsarealer. PU savner oplysninger
om i hvor stort omfang MR forventer at planen
gennemføres af kirkegårdens ansatte. PU anmoder
MR om at udarbejde en forventet beregningen på
anlægs- og driftomkostninger ved omlægningen.

Der skal sammen med denne beregning laves
forslag til nye kirkegårdsvedtægter.

Såfremt MR ønsker det vil PU gerne mødes om de
her omtalte emner sammen med arkitekten for en
nærmere drøftelse.

21 PUK-kassen - BU 2018
Sag: PUK - kassen 2018 (1724)
Godkendelse af BU 2018 for PUK-kassen,

BU2018 afl. 25.04.17 09.10

Silkeborg Provstiudvalg, CVR-nr. 21258741,
Budget 2018, Bidrag budget afleveret d. 25-4-2017
09:10 blev godkendt.

22 PUK-kassen - Økonomi
Sag: PUK - kassen 2017 (1617)
Kvartalsrapport 1. kvt. 2017 til godkendelse.

Kvartalsrapport 1. kvt. 2017

Budget, formål 1. kvt. 2017

Bemærkninger kvartalsrapport 1. kvt.

Kvartalsrapporten for 1. kvt. blev fremlagt og
godkendt.

23 PU - Kursusdag for
menighedsrådsmedlemmer 2018
Sag: KURSER for MR - medarbj. m.fl. (1115)
Oversigt over evaluering. Beslutning vedr. nyt
kursus 2018.

Evalueringsopsamling 14.01.17

PU besluttede at holde et kursus igen i 2018 med et
nyt tilsnit, men inden for samme tidsramme.
Forslag og tanker:
- Forskelle i sogne og menighedsråd
- Mulighed for at stille spørgsmål til sager og
sagsgange.
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Evalueringsopsamling 14.01.17

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

Liste provsti-opgaver 07.04.2017

Benærkninger til listen:
- JNIS arbejder med kirkediger.
- JNIS undersøger med rådgiveraftale omkring
Virklund Sognehus
- Valg af bygningskyndig: ønsker en grundig og
kvalificeret rådgivning til PU.
Forventningsafstemning omkring besigtigelse på
stederne. Der skal kunne være en tillid mellem
parterne. Kan ikke være arkitekt for MR på samme
tid.
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Orientering

25 Orientering

1. Ansættelse af provstivolontør

2. KM har sendt meddelelse til MR ang.
omklassificering af løn for kirkegårdsleder.

3. Funder MR oplyser at Funder Kirkevej 56 er
fraflyttet.

4. Bo Grymer fratræder som sgp. i Kragelund-
Funder-Serup-Lemming-Sejling-Sinding
Pastorat pr. 30.9.17

5. JK og HEC har været til møde med Silkeborg
MR angående mangler i byggeriet.

6. DB oplyser, at der nu er strafrenter fra 0 kr.

Ad. 3: Funder MR kan ved uoverenstemmelse
mellem sælger og køber have nødvendig at
indhente 2 tilbud fra mæglere.
Orientering taget til efterretning.

NV forlod mødet kl. 17.30
Mødet sluttede kl. 19.55

Næste PU-møde den 15. juni kl. 15.00
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