
Referat for: Silkeborg Provstiudvalg

PU møde 15. juni 2017. Kl. 15.00
Mødested: Rådhusgade 2, 2. tv.

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

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2 Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra PU-møde d. 9. maj
2017

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3 Efterretning

1. Funder - Kirken. Sag nr. 1199
ÅS har fremsendt principgodkendelse til MR
ang. etablering af  fjernvarme, P-plads etc samt
MR's svar til ÅS med redegørelse og bilag til
endelig godkendelse. ÅS har videresendt til
fornyet udtalelse hos kons.

2. Gjern - P-bolig. Sag nr. 1751
Præstegårdskonsulent har gennemgået P-bolig
p.g.a. mistanke om skimmelsvamp. Mogens
Svenning har fremsendt rådgivningsrapport til
MR.

3. Sinding - Kirken. Sag nr. 1540
Endelig opgørelse fra MR på stormskade på
tårntag. Bevilling fratrukket forsikringssum
udbetalt.

4. Silkeborg - P-bolig. Sag nr. 1771
Præstegårdskonsulent har gennemgået P-bolig,
Drosselvej  p.g.a. mistanke om skimmelsvamp.
Mogens Svenning har fremsendt
rådgivningsrapport til MR.

5. Svostrup - Kirken. Sag nr. 1641.
MR har sendt oplysninger til ÅS om lukkedage
i forbindelse med hævning af gulv i våbenhus.

6. Voel - Kirken, Sag nr. 1726.
Tilladelse fra stiftet til igangsættelse af
istandsættelse af klokketårn.

1. Funder - kirken.
PU har taget princigodkendelsen ang. etablering af
fjernvarme til efterretning.

2. Gjern - P-bolig.
MR har modtaget fugtrapport til videre behandling.
PU retter henv. til MR og beder om redegørelse for
tilstand på omfangsdræn.

3. Sinding - Kirken.
Regnskabet på tårntaget er taget til efterretning

4. Silkeborg - P-bolig, Drosselvej
MR har modtaget rapport fra
præstegårdskonsulenten til videre behandling.
Hvordan har omfangsdræn og afløb det? Udvendig
fugtisolering kan afvente evt. ændring i beboelse.

5. Svostrup . Kirken.
Lukkedage taget til efterretning.

6. Voel - Kirken
Godkendelsen af istandsættelse af klokketårn er
taget til efterretning. MR anmodes om at
medindkalde PU til møde ved byggesagens opstart.
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4 Syn 2017
Sag: Syn 2017 (1738)
1. Balle
1.1. Balle Kirke og kirkegård
1.2. Hvinningdal Kirke
1.3. Balle Sognegård
1.4. P-bolig, Dalvejen

2. Dallerup
2.1. Dallerup Kirke og kirkegård

3. Gødvad
3.1. Gødvad Kirke
3.2. Dybkær Kirke og sognegård
3.3. P-bolig, A.Andersensvej
3.4. P-bolig, Kongsbergvej

4. Linå
4.1. Linå Kirke og kirkegård
4.2. P-bolig, Linåbuen

5. Sejling-Sinding
5.1. Sejling Kirke og kirkegård
5.2. Sinding Kirke og kirkegård
5.3. Sejling Sognehus
5.4. P-bolig, Lemmingvej

6. Silkeborg
6.1 Silkeborg Kirke, kirkeplads og sognelokaler
6.2 Silkeborg P-bolig - Drosselvej

7. Svostrup
7.1. Svostrup Kirke og kirkegård

8. Voel
8.1. Voel kirke og kirkegård

Svostrup Synsforretning 2017

Linå synsrapporter 2017

Gødvad synsudskrifter 2017

Balle Synsrapporter 2017

Dallerup Synsrapport kirke+kgd

Sejling-Sinding synsudskrifter 2017

Voel synsudskrift 2017

Ad. 1.1. Balle Kirke og kirkegård -
standardafgørelse
Ad. 1.2. Hvinningdal Kirke - standardafgørelse
Ad. 1.3. Sognegården - standardafgørelse
Ad. 1.4. P-bolig, Dalvejen. MR kan være
behjælpelig med at holde haven, men er ikke
forpligtet på det. MR skal være opmærksom på om
omfangsdræn er i orden. Standardafgørelse.

Ad. 2.1. Dallerup kirke og kirkegård.
JNIS kontakter MR og drøfter synsudsatte sager.
MR skal være opmærksom på at udbedringer på
kirkemur er et projekt, der skal indsendes til
godkendelse. Standardafgørelse.

Ad. 3.1. Gødvad kirke og kirkegård.
Kommende udskiftning af tag er taget til
efterretning. Kan tages op på provstesyn i 2019.
Standardafgørelse.
Ad. 3.2. Dybkær kirke og sognegård.
Standardafgørelse.
Ad. 3.3. P-bolig, A.Andersensvej.
Standardafgørelse
Ad. 3.4. P.bolig. Kongsbergvej. Standardafgørelse

Ad. 4.1 Linå kirke og kirkegård. Standardafgørelse.
Ad. 4.2. P-bolig, Linåbuen. Standardafgørelse.

Ad. 5.1. Sejling-Sinding Kirke og kirkegård.
Standardafgørelse.
Ad. 5.2  Sinding Kirke og kirkegård.
Standardafgørelse.
Ad. 5.3. Sognehus. Standardafgørelse
Ad. 5.4. P-bolig, Lemmingvej. Standardafgørelse.

Ad. 6.1. Silkeborg Kirke - standardafgørelse.
Ad. 6.2. P-bolig, Drosselvej. Tag på carport
medtages på provstesyn 2020. Standardafgørelse.

Ad. 7.1. Svostrup Kirke og kirkegård.
Søjler ved indgang medtages på provstesyn i 2018.
Standardafgørelse.

Ad. 8.1. Voel Kirke og kirkegård.
Standardafgørelse
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Silkeborg P-bolig, Drosselvej

Silkeborg kirke, kirkeplads og sognelokaler

5 Provstesyn 2017
Sag: PROVSTESYN 2017 (1728)
1. Sejs-Svejbæk:
- P-bolig, indflytningssyn

Sejs-Svejbæk indflytningssyn P-bolig 19-5-
2017

Sejs-Svejbæk - P-bolig.
Synsrapport taget til efterretning.

6 Alderslyst - 5% pulje
Sag: Lønpulje 2017 (1746) - Alderslyst Sogn
MR ansøger om dækning i forbindelse med
manglende mulighed for ferieafvikling ved
fratrædelse (ferieforhindring p.g.a
sygemelding) på kr. 87.208,08 for gartner på
kirkegården.

Ansøgning om tillægsbevilling lønpulje 2017
gartner

PU har behandlet MR's ansøgningen, hvor
merudgiften er svær at gennemskue, men PU
formoder at MR har haft timerne besat af anden
medarbejder. PU bevilger den budgetmæssige
merudgift p.g.a. ferieforhindring på kr. 87.208,08.

7 Alderslyst - 5% midler
Sag: 5% midler 2017 (1752) - Alderslyst Sogn
MR søger dækning af efterregulering af løn for
kirkegårdsleder på kr. 85.693,51

MR ansøgning om 5% midler til efterregulering
kirkegårdslederstilling

PU bevilger kr. 85.693,51 til dækning af
efterregulering af løn til kirkegårdslederen.

8 Alderslyst - Kirkegården
Sag: Frie midler 2017 (1767) - Alderslyst Sogn
MR ansøger om frigivelse af frie midler til
anlæggelse af faskiner  på kirkens nord og
sydside på kr. 62.500,00 inkl. moms.

Ansøgning PU om anvendelse af frie midler til
anlæg (faskiner)

PU har behandlet ansøgning om to faskiner på nord
og sydside af Alderslyst Kirke og bevilger
frigivelse af frie midler på kr. 62.500,00 inkl.
moms til anlæggelse af faskinerne.

9 Alderslyst - Frie midler
Sag: Frie midler 2017 (1768) - Alderslyst Sogn
MR ansøger om frigivelse af frie midler til
vedligeholdelsesarbejder (synsudsatte) på
kirken og anskaffelse af katafalk på kr.
190.625,00 inkl. moms.

Ansøgning om brug af frie midler - vedligehold

MRs ansøgning imødekommes og PU bevilger kr.
190.625,00 inkl. moms ved brug af frie midler til
vedligeholdelsesarbejder.

PU anbefaler MR at overveje elektrisk fremdrift på
katafalken.
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10 Bryrup - Kirkegården
Sag: Anlægspulje 2016 (1761) - Bryrup Sogn
Ansøgning fra MR på reparation af kirkediget i
Bryrup kr. 202.500,00 inkl. moms reserveret i
anlægspuljen 2016.

Ansøgning anlægspulje stendiger Bryrup

Digeomsætning, nedrivning m.m. kræver stiftets
godkendelse. Forud for at sagen sendes til stiftet,
indhentes der de nødvendige oplysninger, der skal
lægge til grund for at stiftet kan træffe afgørelse.

PU bevilger kr. 202.500,00 inkl moms under
forudsætning af stiftets godkendelse. En evt.
overskridelse eller udgifter til konsulentbesøg
ansøges særskilt.

11 Dallerup - kirken
Sag: 5% midler 2017 (1753) - Dallerup Sogn
MR ansøger om 5% midler til dækning af
udgifter på kr. 26.240,00 inkl. moms til
klimaundersøgelse udarbejdet af Teknologisk
Institut i forbindelse med indvendig kalkning af
kirken - sag nr. 1629.

Dallerup 5% ansøgning TI

Ansøgning 5% midler

PU har behandlet ansøgning om dækning af
udgifter og bevilger 5% midler på kr. 26.240,00
inkl. moms til klimaundersøgelse.

Rapporten behandles af PU på næste møde.

12 Dallerup - P-bolig
Sag: Renovering P-bolig / udflyttersyn 2016
(1599) - Dallerup Sogn
MR ansøger om merbevilling af udgifter til
klargøring af P-bolig.

El-arbejde: kr. 4.624,00 inkl. moms

Gulvafslibning konfirmandstue: kr. 4.609,50
inkl. moms.

Ansøgning Dallerup Præstegård merudgifter

PU bevilger kr. 4.624,00 inkl. moms til udskiftning
af  kogeplade og lampe samt kr. 4.609,50 inkl.
moms til gulvafslibning ifm. klargøring af P-bolig.

13 Gjern-Skannerup - Kapel
Sag: Frie midler 2016 (1723) - Gjern Sogn
3. Gjern - Kapel.
Udtalelse fra Jens Baumann vedr. køl på kapel
samt principgodkendelse fra Aarhus Stift
fremsendt til MR. MR ansøger om tilladelse til
brug af frie midler på kr. 47.000 inkl. moms.

ÅS principgodk. køleanlæg i kapel

MR til ÅS - køleanlæg i kapel

PU har taget den endelige afgørelse fra Aarhus Stift
til efterretning og bevilger kr. 47.000,00 inkl.
moms af menighedsrådets frie midler.

14 Funder - Tillægsbevilling anlæg
Sag: 5% midler 2017 (1766) - Funder Sogn
MR ansøger om tillægsbevilling til indkøb af

Punktet udsættes til næste møde, da tilbud 2 ikke er
indkommet inden mødet. Dette meddeles MR.
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MR ansøger om tillægsbevilling til indkøb af
løvsuger kr. 66.250,00 inkl. moms - før afløftet
moms.
Tilbud 2 eftersendes inden mødet.

Ansøgning tillægsbevilling anlæg - Løvsuger

Menighedsrådet anmodes om at redegøre for
hvorfor der ikke vælges en løvsuger, der kan
monteres på den nuværende maskine.

15 Funder - køb af ejendom
Sag: Forkøbsret naboejd. Funder Kirkevej 56
(1542) - Funder Sogn
MR ansøger om tillægsbevilling til køb af
ejendom beliggende Funder Kirkevej 56 på kr.
406.500 inkl. moms som er tinglyst med
forkøbsret.

Ansøgning tillægsbevilling anlæg - køb af
ejendom Funder Kirkevej 56

PU har behandlet MRs ansøgning om
tillægsbevilling til anlæg.

Menighedsrådet anmodes om at få begge mæglere
til at udarbejde en beregning af provenuet.

PU bevilger køb af Funder Kirkevej 56 med
rammen kr. 406.500 inkl. moms, hvor der tages
højde for den nye beregning af provenuet.

16 Kragelund - kirken
Sag: 5% midler 2017 (1756) - Kragelund Sogn
MR ansøger om dækning af 5% midler til
uforudset anlægsudgift i forbindelse med
nødreparation af tag på kirken kr. 79.709,06
inkl. moms.

Ansøgning om 5% midler

HEC deltog ikke i beslutningspunktet.

PU har behandlet den indsendte ansøgning fra MR
på uforudset anlægsudgift i forbindelse med
nødreparation af tag på kirken og bevilger kr.
79.709, 06 inkl. moms.

17 Kragelund - Konfirmandstue
Sag: 5% midler 2017 (1758) - Kragelund Sogn
MR søger om 5% midler til dækning af udgifter
vedr. malerarbejde i konfirmandstue i henhold
til synprotokol fra provstesyn 2016. Kr.
18.281,00 inkl. moms.

Ansøgning om 5 % midler malerarbejde

HEC deltog ikke i beslutningspunktet.

PU imødekommer ansøgning fra MR og bevilger
kr. 18.281,00 inkl. moms til dækning af
malerarbejde i konfirmandstuen.

18 Kragelund - Frie midler
Sag: Frie midler 2016 (1759) - Kragelund
Sogn
MR fremsender tilbud på AV-udstyr til
konfirmandstue og ansøger om frigivelse af frie
midler på kr. 29.242,00 inkl. moms.

AV-midler konfirmandstue

HEC deltog ikke i beslutningspunktet.

PU har behandlet det indsendte tilbud fra MR og
anmoder om at der indhentes et tilbud mere og
herefter må MR gøre brug af det billigste tilbud.
Beløbet bevilges af de frie midler.

19 Kragelund - Herberg
Sag: 5% midler 2017 (1760) - Kragelund Sogn
MR ansøger om 5% midler til dækning af
udgifter til udbedring af revner og porøst
betongulv i herberget på kr. 19.306,00 inkl.
moms.

HEC deltog ikke i beslutningspunktet.

PU behandlede  ansøgningen om dækning af
udgifter til udbedring af revner  m.m. i herberget.

Beløbet bevilges af menighedsrådets frie midler, da
det burde have været sendt til behandling af PU
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Ansøgning om 5% midler herberg
det burde have været sendt til behandling af PU
forinden arbejdet blev iværksat.

20 Kragelund - salg af jord
Sag: Salg af landbrugsjord 295 kvm (1757) -
Kragelund Sogn
Præstegårdsudvalget har fremsendt anmodning
om behandling af mulig salg af jord på
Kragelundvej.

Muligt salg af 295 kvm landbrugsjord i
Kragelund

HEC deltog ikke i beslutningspunktet.

PU har behandlet præstegårdsudvalgets ansøgning
om salg af jord ved Kragelundvej 34 og kan
godkende et salg af jorden til kontantafregning og
alle udgifter afholdes af køber. PU kan ikke
godkende en afdragsordning. PU anbefaler MR at
indhente rådgivning hos provsten.

21 Kragelund - P-bolig
Sag: Terrasse P-bolig (1742) - Kragelund
Sogn
Præstegårdsudvalget har fremsendt revideret
ansøgning med projektbeskrivelse til anlægning
af ny terrasse ved Kragelund Præstegård på kr.
120.000 inkl. moms.

Ny rev. ansøgning om anlægsmidler (5%)

HEC deltog ikke i beslutningspunktet.

PU har behandlet præstegårdsudvalgets reviderede
projektbeskrivelse og ansøgning. Arkitekthonoraret
dækkes af 5% midler iflg. bevilling af 9. maj 2017,
mens håndværkerudgifter dækkes af de frie midler.
Arbejdet kan evt. deles op i etaper. Alternativt
anmodes præstegårdsudvalget om at tage ønsket
med som et anlægsønske i BU2018.

22 Mariehøj - Personalenormering
Sag: Sognevært stillingsopslag (1772) -
Mariehøj Sogn
MR sender ansøgning om genbesættelse af
stillingen som sognevært på uændret 30 t/ugent.

Sognevært stillingsopslag

JNIS deltog ikke i beslutningspunktet.

PU har behandlet sagen og bevilger en
genbesættelse af stillingen på samme timetal og
ikke over nuværende sogneværts lønindplacering.

MR skal i samarbejde med personalekonsulenten
udarbejde en helhedsplan for personalenormeringen
i Mariehøj med henblik på at forberede en ny og
optimeret fordeling af opgaverne mellem de tre
kirketjenere.

23 Mariehøj - P-bolig
Sag: Haveanlæg v/P-bolig,Vestre Allé 5 (1673)
- Mariehøj Sogn
MR har fremsendt projektbeskrivelse og tilbud
vedr. omlægning af have ved P-bolig på kr.
313.342,50 inkl. moms.

Renovering af Præstegårdshaven Vestré Alle 5,
8600 Silkeborg

JNIS deltog ikke i beslutningspunktet.

PU har behandlet MRs indsendte
projektbeskrivelse og anmoder
præstegårdsudvalget om et møde, hvor
helhedsplanen i form af projektbeskrivelsen
gennemgåes, drøftes og revideres i forhold til hvad
der økonomisk er muligt.

PU er betænkelig ved hvordan haven skal
vedligeholdes fremadrettet og økonomien i det, da
den synes plejekrævende.

PU vil anmode naboprovsten om at deltage i
mødet.

Det er PUs holdning, at der skal være afsat midler
til at forhindre indkig i haven.
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24 Sejling - P-bolig

Der er afholdt møde med arkitekt, MR og PU
den 31. maj.

PU havde et opklarende møde på stedet.

Der er igangsat energimærkning af præstegården.

PU afsætter midler i 2018 til den påtænkte
renovering og anmoder MR om at indsende et
endeligt projekt til godkendelse efter evt. tilrettelser
affødt af energimærkningen.

25 SKK - Forsøgsordning

SKK har indsendt ansøgning om at blive en del
af forsøgsordningen.

HEC orienterede om SKKs ansøgning om at blive
en del af forsøgsordningen udmeldt af
Kirkeministeriet under pkt. 2. "Forsøgsramme vedr.
ændret organisering af samarbejde som selvstændig
juridisk henhed - bevillingssamarbejde" således at
kirkegårdens regnskab bliver udskilt fra Silkeborg
Kirke. Der afventes godkendelse fra
Kirkeministeriet.

26 Skorup - P-bolig
Sag: Ny P-bolig (1745) - Skorup Sogn
MR fremsender projektbeskrivelse for opførelse
af ny præstebolig i Skorup på kr. 5.454.630,00
inkl. moms, nedrivning, genhusning og
haveanlæg.

Projekt ny præstegård og sognegård i Skorup

Skorup  Præstebolig + kontor (1½ PLAN).
Manglende bilag

PU drøftede det indsendte projektforslag fra
menighedsrådet.

Projektet er fremtidssikret for en præstefamilie.
Funktionerne er godt tænkt ind. Det er dog en stor
præstebolig også i sammenligning med andre
præsteboliger.

Der er rettet henvendelse til Aarhus Stift ang. regler
for licitation, der afventes svar herfra.
Iflg. tilbudsloven ligger projektet inden for reglerne
for afholdelse af licitation.

Det bemærkes at projektforslaget er flot og det
passer ind i sognenes tradition og behov.

PU ønsker projektet indsendt til
præstegårdskonsulenten til udtalelse samt give en
funktionsbeskrivelse af boligen, kontorer og evt.
kontor i sognehuset. Forslag om ligeledes at
rådgive om det evt. kan være hensigtsmæssigt med
krav om at byggeriet udføres efter kravene i BR20
aht.

27 Skorup - sognegård
Sag: Ny sognegård (1769) - Skorup Sogn
MR fremsender projektbeskrivelse for ny
sognegård på kr. 3.199.130 kr.

ansøgning om midler til opførelse af ny
sognegård i Skorup- (Kopi)

Projektet fremsendes til præstegårdskonsulenten til
udtalelse og udarbejdelse af funktionsbeskrivelse
for sognegård.

28 Voel - P-bolig
Sag: Frie midler 2016 (1764) - Voel Sogn
MR ansøger om tilladelse til brug af frie midler
til opførsel af dobbeltcarport ved p-bolig på kr.
189.031,25

MR har fremsendt ansøgning om opførsel af en
dobbelt carport ved Voel præstegård.

PU har behandlet ansøgningen og bevilger
frigivelse af frie midler på kr. 189.031,25. Det
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Voel ansøgning dobbeltcarport p-bolig
forudsættes at kommunens gældende regler
overholdes.

29 Vrads - Kirkegården
Sag: Anlægspulje 2016 (1763) - Vrads Sogn
Ansøgning fra MR om reparation af stendige
ved Vrads Kirkegård kr. 38.750,00 reserveret i
anlægspuljen 2016.

Ansøgning anlægspulje stendige Vrads

Digeomsætning, nedrivning m.m. kræver stiftets
godkendelse. Forud for at sagen sendes til stiftet,
indhentes der de nødvendige oplysninger, der skal
lægge til grund for at stiftet kan træffe afgørelse.

PU bevilger kr. 38.750 til projektet under
forudsætning af stiftets godkendelse. En evt.
overskridelse eller udgifter til konsulentbesøg
ansøges særskilt.

30 PU - Lokalplan
Sag: Lokalplaner 2017 (1690)
Lokalplan 12-016 område til boligformål
Hestehavevej til udtalelse.

ÅS til MR og PU Balle Kirke lokalplan 12-016
område til boligformål udtal JAB

PU har behandlet lokalplanen og har ikke
bemærkninger hertil. Dette meddeles Aarhus Stift.

31 PU - Budgetmøde

Forslag til dagsorden til møde med gl. Kjellerup
(Ikast-Brande Provsti) den 9. august kl. 9.30.

Dagsorden:
- Kontakt Ove Sondrup ang. en økonomisk oversigt
for 2018.
- Drøftelse af fordeling af kirkeskatten for næste
periode.
- Tal fra KSK om skolestatestik.
- Evt.
Punkter til dagsorden indhentes fra Ikast-Brande.
JNIS, HEC, NV og KIMJ deltager.

32 PU - Budgetsamråd

Forslag til emner til dagsorden til budgetsamråd
ons. den 23. august

Dagsorden
1. Budget 2018 V/Hans Erik Christiansen
- driftsrammer
- anlægsønsker og prioriteringer

2. Nyt fra Stiftsrådet v/Tom Ebbe Jakobsen

3. Provstivolontør v/Jakob Nissen

4. Oplæg fra personalekonsulenten om
arbejdsgiveransvar, arbejdesmiljødrøftelse, løn og
ansættelsesbreve. Evt. gruppedrøftelse.

5. KSK fortæller om sit arbejde v/Poul Geil og
Preben Medom Hansen

33 PU - Bankforbindelse
Sag: Bank Syd (1748)
Orientering om møder med Sydbank og
beslutning omkring indgåelse af videre
bankforbindelser.

170516 Mødenotat Sydbank

HEC orienterede om mødet med Sydbank.
Betingelserne er på mere favorable vilkår end
nuværende bankforbindelse.

PU har besluttet at provstiet skifter bankforbindelse
til Sydbank.
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Mødepunkt Beslutning

34 PU - valg til PU og Stiftsråd

Fastsættelse af dato for orienteringsmøde for
valg til PU og Stiftsråd.
Ny bekendtgørelse afventes. Tidsrum for
orienteringsmøde er dog offentliggjort til
perioden 14. august - 3. september 2017.
Indkaldelse senest 14 dg før.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed
3) Redegørelse for stiftsrådets virksomhed
4) Gennemgang af reglerne for valg til
provstiudvalg og stiftsråd.
5) Fastsættelse af antal læge medlemmer til
provstiudvalg Jf § 1
6) Valg af valgbestyrelse, som har ansvar for
valg af MR repr. og valg af præsterepr. til PU
samf valg af MRrepr. til stiftsråd
7) Drøftelse og evt. opstilling af kandidater til
hhv MR repr. til PU, præsterepr. til PU og MR
repr. til Stiftsråd.

Der bliver holdt orienteringsmøde tirsdag den 29.
august kl. 19.00 for alle menighedsråd i Gødvad
Sognegård.

Mødet offentliggøres ved indkaldelse på DAP og
på menighedsrådenes hjemmesider.

35 PU - opgaveliste
Sag: PROVSTI-OPGAVER (provst+PU)
(1548)

17.06.15 Liste provsti-opgaver

JNIS har møde med tilbudsgivere på stendiger på
Svostrup Kirkegård.

Virklund sognegård: PU har endnu ikke modtaget
rådgiveraftale. MR er rykket.

Muslimske gravpladser. Har været på besigtigelse
på krkegården. Ønsker markering af gravpladsen.
MR arbejde med det, men området er klar til at
blive taget i brug.

Næste kursus for MR bliver lørdag den 20. januar
på Silkeborg Gymnasium. Herunder evt. et punkt
om DAP.

JNIS redegjorde for kontakt til mulige
bygningskyndige og går videre med to mulige
emner: Preben Hansen og Henning Ulmer.

Punktet om skovkirkegård slettes.

Energimærkning er igang.

Gennemgang af kontaktpersoners admin. arbjg.
ansvar. Kan der løftes noget fra kontaktpersonen
over på en anden ressource? HTN tages med på
råd, om der skal tilføres ressourcer. Ny opfølgning
2017/12

Robotplæneklipper og rammeaftalen blev drøftet på
graver og kirkeværgemøde. Der indsamles
maskinskema fra kirkegårdene primo sept.
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36 Eventuelt Næste møder:
Budgetmøde den 9. august kl. 9.30
PU-møde den 16. august kl. 15.00
Budgetsamråd den 23. august kl. 19.00
Landemodegudstjeneste 26. august kl. 10.00
Orienteringsmøde den 29. august kl. 19.00
Landsforeningen konference den 30. sept. kl. 10.30
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Orientering

37 Orientering

1. Gjern - Kirken. Sag nr. 1577
Omfangsdræn. Konsulentrunde onsdag den 13.
september 2017.

2. Alderslyst - kirkegård. Sag nr. 1720.
Ekstra udgift på løn på Alderslyst Kirkegård
forventes.

Orienteret om punkt 1 og 2.

3. Fremskrivningsprocenter udmeldt fra ministeriet.

4. KIMJ tilmeldt akademifaget Økonomi og styring
for folkekirkens provstisekretærer.

5. Budgetgennemgang af kirkekassernes BU2018
fastsat til 3. juli kl. 9.30 på provstikontoret. HEC,
NV, JK, JNIS og KIMJ deltager.

Fravær med afbud: Frederik Grønfeldt og Niels Vendelbo
Mødet sluttede kl. 21.25.

Referat,15-06-2017 Side: 11


