
Referat for: Silkeborg Provstiudvalg

PU møde 16. august 2017. Kl. 15.00
Mødested: Rådhusgade 2B, 2. tv.

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

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

2 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet.

3 Efterretning

1. Alderslyst - personalenormering. Sag nr.
1777
JNIS har bevilget tilladelse til opslag af
gartnerstilling på Alderslyst kirkegård.

2. Dallerup - personalenormering. Sag nr. 1513
Graver Tjm har opsagt sin stilling pr. 1/9-2017.

3. Dallerup - Sag nr. 1339.
Afgørelse Fredningsnævn efter ansøgning om
ydre bygningsændringer, Dallerupvej 40.

4. Funder - Graverfaciliteter. Sag nr. 1607
MR har fremsendt resultat af licitation på
graverbygning og varmeanlæg i kirken på kr.
2.121.053,75.
Aarhus Stift har endelig godkendt etableringen
d. 06.07.2017.

5. SKK - regnskab i økonomiportal. Sag nr.
1360.
KM har godkendt forsøgsordning med særskilt
regnskab for SKK frem til 31. dec. 2019.

6. Budgetmøde med Gl. Kjellerup Kommune 9.
aug. Sag nr. 1079.

Ad. 1-3 er taget til efterretning.
Ad. 4. Funder - graverfaciliteter: Licitation og
godkendelse er taget til efterretning. Der kvitteres
for modtagelsen. Der skal udarbejdes særskilt
byggeregnskaber, da der er momsfritagelse på den
ene opgave.
Ad. 5.  Forsøgsordning taget til efterretning. Der er
nu indsendt særskilte budgetter 2018 for Silkeborg
Sogn og Silkeborg Kirkegårde.
Ad.6: JNIS gennemgik referatet fra budgetmødet
den 9. august 2017.
Ad. 7. SKK - tilladelse til genopslag af
graverstilling taget til efterretning.
Ad. 8. Mariehøj har til efterretning ansat en
korttidsansat organistassistent.

4 PUK-kassen - Økonomi
Sag: PUK - kassen 2017 (1617)
Kvartalsrapport 2. kvt. 2017 til godkendelse

Kvartalsrapport 2. kvt. 2017

Kvartalsrapporten blev fremlagt, godkendt og
underskrevet.

PU har skiftet bankforbindelse til Sydbank. Der
fremlægges ny revisionsinstruks til godkendelse,
når alle bankforretninger er endelig på plads.
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Budget, formål 2. kvt.  2017

Bemærkninger kvartalsrapport 2. kvt

5 Funder - Kirkegården
Sag: 5% midler 2017 (1766) - Funder Sogn
Menighedsrådet ansøger om tillægsbevilling til
anlæg 2017 til anskaffelse af løvsuger på kr.
72.666,66 inkl. moms før afløftet moms.
Punktet udsat fra sidste møde.

MR Revideret ansøgning om tillægsbevilling
anlæg - Løvsuger

Anskaffelse af løvsuger med byttepris på kr.
54.500,00 ex moms og før afløftet moms. JPJ og
NV tager kontakt til Funder Menighedsråd og
afklarer forholdene og får bemyndigelse til at
afgøre sagen.

6 Funder - køb af ejendom
Sag: Forkøbsret naboejd. Funder Kirkevej 56
(1542) - Funder Sogn
MR anmoder om fornyet godkendelse af køb af
Funder Kirkevej 56.

MR til PU køb af ejendom, Funder Kirkevej 56

PU sv til MR vedr. køb af ejendom, Funder
Kirkevej 56

MR til PU vedr. PUafgør. køb af ejendom,
Funder Kirkevej 56

PU imødekommer MRs ansøgning og godkender
efter omstændighederne den ansøgte ramme på kr.
394.139 til køb af Funder Kirkevej 56.

7 Gødvad - Gødvad Kirke
Sag: Varmepumpeinstallation (1770) - Gødvad
Sogn
MR har indsendt projektbeskrivelse for
installering af varmepumpe i Gødvad Kirke kr.
201.386,00.
Projektet er sendt til behandling hos de
kirkelige myndigheder og  godkendelse i
Aarhus Stift.

RETTELSE: ÅS til MR - varmepumpeanlæg

Dispositionsforslag og bilag på varmepumpe

PU har behandlet projektbeskrivelsen og bevilger
kr. 201.386,00 til installationen. Der tages højde for
driftsbesparelsen i budgetterne fremadrettet.

Dispositionsforslaget er sendt til de kirkelige
myndigheder til godkendelse.

8 Gødvad - Sognegård
Sag: Frie midler 2017 (1774) - Gødvad Sogn
Menighedsrådet har indsendt tilbud på klaverer
til erstatning for flygel i sognegården derfor
ansøges om frigivelse af frie midler på kr.
50.000 inkl. moms.

PU godkender og bevilger frigivelse af frie midler
til køb af klaver på 50.000 inkl. moms til Dybkær
Sognegård.

MR opfordres til videresalg af det gamle flygel.
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MR rev.ansøgning om brug af frie midler til
indkøb af klaver

9 Mariehøj - Haveanlæg P-bolig
Sag: Haveanlæg v/P-bolig,Vestre Allé 5 (1673)
- Mariehøj Sogn
PU har afholdt møde med MR, arkitekt og
provst Anders Bonde.

MR fremsender ansøgning på revideret projekt
på renovering af have på kr. 280.000,00 inkl.
moms.

Rettelse: Ansøgning til PU vedr.
Præstegårdshaven på Vestre Allé 5

MR NOTAT vedr. møde præstehaven 29.06.17
NES

HEC Notat om haven Vestre Alle, møde
29.06.17

JNIS fremkom med sine bemærkninger og
godkendelse af det fremsendte projekt og forlod
herefter drøftelsen.

PU godkender det reviderede projekt på
omlægningen af haveanlægget ved præsteboligen
og bevilger kr. 280.000 inkl. moms (inkl. 1. gangs
renholdelse) fra anlægspuljen.

10 Sejling - Kirken
Sag: Anlægspulje 2017 (1786) - Sejling Sogn
MR har fremsendt projektbeskrivelse samt
ansøgning om frigivelse af frie midler på
indvendig maling af træværk i Sejling Kirke
bevilget i BU2017.
Tilbud 1: kr. 241.000 inkl. moms.
Tilbud 2: kr. 192.727,50 inkl. moms.

Projektbeskrivelse malerarbejde indvendig i
Sejling kirke.

PU fremsender sagen med anbefaling til
godkendelse ved Aarhus Stift og bevilger kr.
192.727,50 inkl. moms af menighedsrådets frie
midler til indvendig maling af træværk i samme
farveskala som eksisterende.

Sagen fremsendes ad tjenstlig vej til godkendelse
hos de kirkelige myndigheder.

11 Sejling - Kapel
Sag: 5% midler 2017 (1785) - Sejling Sogn
MR ansøger om udskiftning og fritlægning af
tagrender på kapel/graverbygning. Billigste
tilbud kr. 27.750,00.

MR anfører en problemstilling med ujævnt tag
og fremsender  priser på omlægning og
nylægning.

Ansøgning 5% midler udskiftning tagrender
kapel/graverbygning, Sejling Kirke

PU henstiller til, at MR indhenter bistand fra Peder
Gram og får udarbejdet en rapport med en
vurdering af opgaven.

Rapporten fremsendes til PU til behandling. Der
kan blive tale om indhentelse af nye tilbud på
baggrund af vurderingen.

12 Silkeborg - Kirken
Sag: 5% midler 2017 (1788) - Silkeborg Sogn
MR har fremsendt 5% ansøgning om dækning

PU imødekommer 5% ansøgningen på uforudset
anlægsudgift og bevilger kr. 86.250,00 inkl. moms
til udbedring og renovering af klokkespilsanlæg
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af anlægsudgifter på renovering af
klokkespilsanlæg på kr. 86.250,00 inkl. moms.
Kablerne til spillet er beskadiget under
renovering.

Tillægsbevilling klokkestyring

Thubalka prisoverslag

p.g.a mulig opstået defekt i forbindelse med
renovering af kirken.

13 Silkeborg - Kirken
Sag: 5% midler 2017 (1789) - Silkeborg Sogn
MR søger om 5% midler til dækning af udgifter
til reparation af lynafleder på kirken. Kablerne
til lynaflederen er gravet over i forbindelse med
renoveringen af kirken. Beløbet udgør kr.
94.837,50.

Tillægsbevilling lynafleder

Tilbudsbrev Lynafleder

PU har behandlet sagen og MR skal forhøre sig hos
Aarhus Stift omkring regler for lynafledere samt
hermed afklare om sagen skal sendes til
godkendelse i Aarhus Stift grundet kirkens alder og
indgreb.

Sagen sendes herefter til PU til fornyet behandling.

14 Silkeborg - Frie midler
Sag: Renovering Silkeborg kirke (1001) -
Silkeborg Sogn
Menighedsrådet ansøger om frigivelse af frie
midler til dækning af overskridelse på
renoveringen af kirken på kr. 116.355,24 inkl.
moms.

2017-06-29 Silkeborg - Ansøgning om midler
til ekstraopgaver

Ekstraforbrug Silkeborg Kirke

PU imødekommer ansøgningen og bevilger
116.355,24 inkl. moms ved brug af frie midler til
dækning af merudgifter ved renovering.

15 Silkeborg - P-bolig
Sag: 5% midler 2017 (1790) - Silkeborg Sogn
Menighedsrådet ansøger om 5% midler til
dækning af uforudsete anlægsudgifter til
udbedring af fugt i kælder, Drosselvej, på kr.
95.888,74 inkl. moms.

MR medsender rapport vedr. problematikken
omkring fugt i kælderen samt dræn og afløb.

Ansøgning fugt p-bolig

Faktura kælder Drosselvej

2017.08.09.Rapport til PU ang. fugt p-bolig,

PU imødekommer 5% ansøgningen på uforudset
anlægsudgift og bevilger kr. 95.888,74 inkl. moms
til det allerede udførte arbejde til afhjælpning af
fugten.

Der aftales et møde med PU, MR og
præstegårdskonsulenten. JPJ, JK og JNIS deltager i
mødet, hvor det videre forløb aftales  nærmere.
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Drosselvej

16 SKK - Kirkegårdsvedtægter
Sag: Kirkegårdsvedtægt 2017 SKK (1775)
Silkeborg Kirkegårde fremsender
kirkegårdsvedtægter til godkendelse.

Kirkegårdsvedtægt 2017 SKK

PUs bemærkninger: Ordvalget i tillægget vedr.
skovkirkegård pkt. 9 omkring flytning af urner er
tidsbegrænset til 3 år anbefales tillempet. Det
samme gør sig gældende for § 29. SKK henstilles
til at tage bemærkningerne til efterretning.

Provsten kan herefter godkende vedtægterne.

17 SKK - Sikring af gravsten
Sag: 5% midler 2017 SKK (1780) - Silkeborg
Sogn
Silkeborg Kirkegårde ansøger om 5% midler til
anlæg på kr. 350.000,00 inkl. moms, da sikring
af gravstene som er kirkegårdens ansvar anses
for presserende.

Ansøgning sikring af gravsten

PU har behandlet ansøgningen og bevilger midler
til sikring af de sten kirkegården finder er åbenlyst
usikre og afventer iøvrigt vejledning på området,
der er under udarbejdelse evt. med henblik på en
screening i hele provstiet.

18 Skorup - Orgel
Sag: Orgel (1791) - Skorup Sogn
Udtalelse fra orgelkonsulenten til behandling.

Udtalelse orgelkonsulent 20.01.14 Skorup
Kirke- (Kopi)

PU har behandlet konsulentens udtalelse og lægger
vægt på det arbejdsmiljømæssige problem og
imødeser snarest et af menighedsrådet udarbejdet
projekt på nyt digitalt orgel, som sendes ad
tjenestlig vej til godkendelse i Aarhus Stift.

19 Skorup - P-bolig
Sag: Ny P-bolig (1745) - Skorup Sogn
Præstegårdskonsulenten har fremsendt udtalelse
vedr. Skorup p-bolig samt udtalelse vedr.
gældende regler vedr. tilbud og udbud.

MS udtalelse præstegårdskons. Skorup
præstegård og sognehus

MS til MR Regler udbud/tilbud nedrivning,
opførelse ny præstebolig og sognehus

MR Bemrk. af 10.07.17 til Mogens Svennings
udtalelse

Indstilling til PU afgørelse vedr. byggeri af ny
p-bolig i Skorup

Ønsker til ny præstebolig i Skorup

PU har behandlet konsulentens udtalelse samt
redegørelse for regler for indhentelse af tilbud og
indstiller til menighedsrådet at:

1. Menighedsrådet skal indgå aftale med en
bygherrerådgiver. Brug for navne kontaktes
provsten. Provstiet kan anbefale Peder Gram, Gert
Madsen, eller øvrig anbefaling fra Jakob Nissen.
Rådgivningsaftalen fremsendes til godkendelse i
PU forinden arbejdet påbegyndes.

2. Menighedsrådet skal søge nedrivningstilladelse.

3. Menighedsrådet skal udarbejde ønsker til bolig.
Visionsliste foreligger. Ønsker afpasses til
virkeligheden med både ny p-bolig samt sognegård
som drøftes med bygherrerådgiver. Der skal tages
højde for beliggenhed og materialevalg i forhold til
kirken iht. til præstegårdskonsulentens rådgivning.

4. PU fastlægger størrelsen af boligen. ”God
standard for tjenesteboliger findes i håndbogen på
DAP – anbefales til læsning. Derfor afholdes møde
med MR og PU, samt bygherre, hvor den
kommende bolig drøftes og det kan derefter
fremsendes forprojekt til PU til godkendelse.
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PU imødeser MR´s indkaldelse til møde så snart de
indledende punkter er på plads.

20 Skorup - Sognehus
Sag: Ny sognegård (1769) - Skorup Sogn
Præstegårdskonsulenten har fremsendt udtalelse
vedr. Skorup Sognehus.

MS udtaltelse præstegårdskons. Skorup- (Kopi)

Præstegårdskonsulentens udtalelse af 04.07.2017
tages til efterretning og indgår i projektet. Byggeri
af p-bolig behandles først.

21 Skorup - P-bolig
Sag: 5% midler 2017 (1787) - Skorup Sogn
MR ansøger om midler fra 5% puljen til
dækning af udgifter til bygningskonsulent på
kr. 1.437,80 inkl. moms.

Ansøgning om dækning af kons. honorar - ny
præstegård

PU imødekommer MRs ansøgning om 5% midler
til dækning af udgifter til bygningskonsulent og
bevilger kr. 1.437,80 inkl. moms.

Udgiften medtages i det endelige byggeregnskab.

22 Skorup - P-bolig
Sag: 5% midler 2017 (1787) - Skorup Sogn
MR ansøger om midler fra 5% puljen til
dækning af udgifter til landskabsarkitekt på kr.
23.187,50 inkl. moms.

Ansøgning om dækning af honorar
landskabsskitse ny præstegård

PU imødekommer MRs ansøgning om dækning af
udgifter til landskabsarkitekt og bevilger kr.
23.187,50  inkl. moms.

Udgiften medtages i det endelige byggeregnskab.

23 Them - Boligbidrag
Sag: 5% midler 2017 (1779) - Them Sogn
Menighedsrådet ansøger om kr. 20.924,00 inkl.
moms vedr. dækning for manglende indtægter i
forbindelse med ændring af boligbidrag for
sognepræst samt ændring af ligning til drift
2018 på kr. 4.680,00.

Ændret boligbidrag sognepræst - manglende
indtægter

PU bevilger nedskrivning af indtægter fra budget
2018 med kr. 4.680,00.

Boligbidraget reguleres automatisk i forbindelse
med årsafslutning for 2017 ligesom det er sket for
2016 i midler stillet til rådighed af provstiet.

24 Virklund - Sognehus
Sag: Renovering sognehus (1281) - Virklund
Sogn
MR har fremsendt underskrevet rådgiveraftale
til godkendelse, samt resultat af licitation på kr.
2.487.071,25 inkl. moms.

Ansøgning Virklund sognehus

Resultat af licitation, Virklund Sognehus

PU har behandlet menighedsrådets ansøgning og
bevilger kr. 2.487.071,25 inkl. moms.

Rådgivningsaftalen er taget til efterretning.

Ang. spørgsmål må anskaffelser til service tages
under driften, lamper og lign er en del af projektet
ligeså brandkrav til døre.

Referat,16-08-2017 Side: 6



Mødepunkt Beslutning

Rådgiveraftale

Byggetilladelse

Bilag byggetilladelse 1

Bilag byggetilladelse 2

Bilag byggetilladelse nedbrydning

Tidsplan

25 Voel - Kirken
Sag: Nyt varmeanlæg Voel kirke (1522) - Voel
Sogn
MR har fremsendt udtalelse ang.
udluftning/affugtning Voel Kirke fra den kgl.
bygningsinspektør.

Udtalelse kgl. bygningsinsp. renov. klokketårn,
fugtproblemer, kirkegdsmur 19.06.2017- (Kopi)

Peder Gram har fremsendt tilbud på projekt til brug
for gennemførelse af anlægget. Projektet
fremsendes ad tjenstlig vej til Aarhus Stift til
godkendelse.

Udtalelsen er taget til efterretning.

26 Voel - Kirken
Sag: Renovering klokketårn (1726) - Voel
Sogn
MR har fremsendt udtalelse ang. renovering af
klokketårn på Voel Kirke fra den kgl.
bygningsinspektør.

Udtalelse kgl. bygningsinsp. tårn,
fugtproblemer, kirkegdrsmur 19.06.17

Håndværker udfører arbejdet  i henhold til
bygningskonsulentens anvisninger og påbegyndes
til september.

Udtalelsen er taget til efterretning.

27 Voel - kirkegården
Sag: Kirkegårdsmur (1784) - Voel Sogn
MR har fremsendt udtalelse ang. kirkegårdsmur
fra den kgl. bygningsinspektør.

Udtalelse kgl. bygningsinsp. renovering
klokketårn, fugtproblember, kirkegdsmur
19.06.2017- (Kopi)- (Kopi)

Midler til udbedring af kirkegårdsmur er afsat i
kirkekassens budget 2018.

Udtalelsen er taget til efterretning.

28 Syn 2017
Sag: Syn 2017 (1738)
1. Gjern-Skannerup
1.1 Gjern Sognehus
1.2.Gjern Kirke og kirkegård

Ad. 1. Gjern-Skannerup
Ad. 1.1 Gjern Sognehus: Standardafgørelse
Ad. 1.2 Gjern Kirke og kirkegård:
Standardafgørelse med bemærkn. om at renovering
af Gjern Kirke og p-plads medtages på provstesyn
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1.3 Skannerup Kirke og kirkegård

2. Kragelund
2.1. Kragelund kirke og kirkegård,
konfirmandstue, graverfaciliteter, herberg,
FDF.

Gjern-Skannerup synsrapporter 2017

Kragelund synsudskrift 2017

2018. Der er indkaldt til konsulentrunde onsdag
den 13. september.
Ad. 1.3 Skannerup Kirke: Standardafgørelse

Ad. 2. Kragelund kirke, kirkegård, konfirmandstue,
graverfaciliteter, herberg, FDF. MR henstilles til at
opdele sagerne på flere synsprotokoller for
overskuelighedens skyld.
2.1 Standardafgørelse.

29 PU - BU2018 alle kirkekasser
Sag: Budget 2018 sogne (1686)
Endelig budgetudmelding alle kasser til
godkendelse.

BF2018 Forslag til årsbudget 2018 (PU 16-08-
2017) Notat

2018 Overordnet ramme for drift og anlæg

BB2018 Budgetbidrag - alle kasser

BF2018 Endelig pris- og lønregulering

BB2018 Kirkekassernes merudgiftsønsker m.
bemærkninger

BB2018 Kirkekassernes anlægsønsker m.
bemærkninger

2018 Anlægsopgaver - bruttoliste ønsker-behov

2018 Kirkelig ligning

Silkeborg Kommune har oplyst ved møde den 9.
august at ligningsgrundlaget for kirkeskatten udgør
kr. 12.715.395.000 med uændret kirkeskatteprocent
på 0,95% udgør kirkeskatten kr. 120.796.000. En
stigning på 2,46% ift. 2017.

Landskirkeskatten stiger til kr. 18.944.071. En
stigning på 2,25%.

Der vil således være 101.852.000 til rådighed i
Silkeborg Kommune heraf kr. 84.639.000 til
Silkeborg provsti.
en stigning på kr. 2.066.000 ift. 2017.

Driftsudgifter kr. 71.072.273
Anlægsramme  kr.19.194.114
Indtægter drift kr. 10.797.878 (ekskl. krematorium)

Fremskrivningsprocenter:
Løn 3,5 %
Øvrig drift: 1,4 %

HEC gennemgik anlægsønsker fra kirkekasserne
som samlet beløber sig til 19.194.114.

I forbindelse med endelig ligning 2018 har PU
anmodet Gødvad MR om redegørelse for
lønbudgettering samt Them MR om redegørelse for
status for maskinhus.

Der hensættes til udbedring af kirkegårdsdiger i
2018 efter den fastlagte plan.

PU godkendte det fremlagte BF2018 med anlægs-
og merudgiftsønsker.

30 PU - Valg til PU og Stiftsråd
Sag: VALG til PU og Stiftsråd 2017 (1776)
Gennemgang af dagsorden og fordeling af
opgaver.

Dagsorden orienteringsmøde 29.08.2017

PU forslår NV
JNIS gennemgår reglerne for valg.
Husk stemmesedler
Dagsordenforslag udarbejdes for pkt. 7
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31 PU - Opgaveliste
Sag: PROVSTI-OPGAVER (provst+PU)
(1548)

17.08.16 Liste provsti-opgaver

LaM oplyser at DAP bliver klargjort til elektonisk
arkiv, men pt. er det aflevering til Statens Arkiver
på papir som hidtil efter Rigsarkivets B129 af
24/02/2003 og KMs vejledning.

Sikring af gravsten medtages på listen

32 PU - Gravsten på kirkegårde
Sag: Ustabile gravsten (1773)
Provst Dorte Sørensen, Odder, har rundsendt
orientering om ustabile gravsten på kirkegårde.

Orientering Odder Provsti ustabile gravsten

Evt. screening af provstiets kirkegårde, indsamle
data og prioritere opgaverne samt indhente tilbud i
udbud.

PU afventer vejledning på området, der forventes
udmeldt 1. sept. 2017.

Medtages på sagsoversigten.
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33 Orientering

1. Alderslyst - funktionær. Sag nr. 1783
Ansættelse af kirkegårdsleder Henrik Lund
Sørensen pr. 1.9.2017.

2. Bryrup-Vinding-Vrads - kirkegårdsdige. Sag
nr. 1761 og 1763.
Menighedsrådet har indsendt projekt til Aarhus
Stift til godkendelse. ÅS videresendt til
udtalelse hos Natmus og konsulent.

3. Silkeborg -  højhus/centerbyggeri i Silkeborg
Kirkes nærhed. ÅS til PU ang. senere høring.
Sag nr. 1781.

4. Orientering Landemode. Sag nr. 1782.
Se program for folkekirkemøde i
Landsforeningens blad.

5. Tilmelding til konference 30. sept. 2017 i
Fredericia. Sag nr. 1230.

6. Ny pjece om folkekirkens økonomi udgivet
af Kirkeministeriet.
Sag nr. 1019.

7. Pjecer udarbejdet af ÅS ang. valg til
provstiudvalg og stiftsråd.

8. BDO informerer om revisionsplanlægning og
forvaltningsrevision for regnskab 2017. Sag nr.
1693.

Ad. 1- 8 orienteret
Der afholdes møde PU med revisor efter endt
revision 2017.

Næste PU-møde i oktober rykkes frem til den 10.
oktober kl. 13.00.
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