
Referat for: Silkeborg Provstiudvalg

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

PU - HEC, JPJ, BB, JNIS, PGG, JK, FG, NV
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. 16.
august 2017

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3 Efterretning

1. Gødvad - Kirken. Sag nr. 1770.
ÅS godkendelse til MR af
varmepumpeinstallation i Gødvad Kirke.

2. Takstgruppe. Sag nr. 1295.
Referat fra takstgruppemøde 22.08.17.

3. Skorup-Tvilum P-bolig. Sag nr. 1745.
ÅS Tilsyn tilbudsretslige regler.

4. Funder - Kirkegården. Sag nr. 1766.
Maskinudvalget har holdt møde med MR ang.
anskaffelse af løvsuger.

Ad. 1. Gødvad - Kirken.
PU har taget godkendelse fra Aarhus Stift til
efterretning. Menighedsrådet gøres opmærksom på,
at der skal indgåes rådgiveraftale med en arkitekt
med grundig kendskab til kirkebygninger iht.
stiftets godkendelse. Rådgiveraftalen skal
indsendes til PU til godkendelse inden arbejdet
påbegyndes.

Ad. 2. Takstgruppe - referat
Bent gennemgik referatet på takstområdet og med
beslutning om at hækklipning indgår i prisen for
vedligeholdelse fra gravstedsaftalers indgåelse.
Drøftelse af at takstfastsættelsen indregnes i 2018
og træder i kraft med de nye takster fra 2019.
Timekostberegningen skal indeholde 3,5%
lønstigning i 2018. Overveje en vis grundpris for
alle gravsteder som alle betaler uanset aftale om
vedligeholdelse. Gravstedejere være med til at
betale for de fælles arealer.

Ad. 3. Skorup-Tvilum P-bolig
Tilsynsafgørelse tilbudretligeregler er taget til
efterretning.

Ad. 4. Funder - Maskine kirkegården.
JPJ orienterede om maskinudvalgets afgørelse fra
Funder på ansøgning omkring løvsuger. Begge
tilbud er nu givet på det samme grundlag.
Maskinudvalget har givet tilladelse til anskaffelse
af løvsuger på Kr. 54.500,00 ex. moms, hvilket PU
har taget til efterretning. Dette meddeles MR.

4 Balle - Ny kirke
Sag: Ny kirke i Hvinningdal / Buskelund
(1478) - Balle Sogn
Ang. ny  kirke i Hvinningdal

Kirkeministeriets vejl. nr. 9202.

Godkendelse skal foreligge fra Kirkeministeriet
forud for køb af jord.
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TEJ til PU møde Silkeborg kommune - køb af
grund

JNIS til MR ang. Hvinningdal kirke

PU beder MR (det allerede nedsatte byggeudvalg)
om et møde, hvor der gøres rede for og sker en
drøftelse af forventninger til en ny kirke og hvor
processen fastlægges.
PU beder MR om at udarbejde og fremsende en
behovsanalyse både i forhold til sognets udseende,
men også i forhold til kirkegård. Dette kan være
med til at definere kirkens størrelse. Udarbejdelse
af behovsanalyse om sognets udseende og behov er
allerede meddelt menighedsrådet. Kirkefondet kan
med fordel inddrages heri.

Derudover henstilles til at de øvrige punkter under
vejledningens punkt 3.1.1 tages op og behandles af
MR i behovsanalysen.

Forslag til møde 28. sept. kl. 14.00 eller 29. sept.
kl. 13.00.

5 Dallerup - Kirken
Sag: Indvendig kalkning kirken (1629) -
Dallerup Sogn
MR har indsendt indeklimarapport udarbejdet
af Teknologisk Institut.

Fra MR Indeklimarapport TI

PU har drøftet og behandlet rapporten.

PU anbefaler MR at forbedre udluftning og
ventilation. Projekt udarbejdes med hjælp fra
arkitekt og sendes til godkendelse hos de kirkelige
myndigheder ad tjenstlig vej.

Rengøring af område omkring orgel foretages efter
forskriften i rapporten. To tilbud indhentes forud.
Der indhentes tilbud fra professionelt firma til
rensning af orglet. Disse arbejder kan iværksættes
efter billigste tilbud.

Bilag 10.5 og 10.6 i rapporten skal stilles til
rådighed for det udøvende firma.

Den videre situation drøftes herefter på næste
provstesyn i 2018.

6 Kragelund - Energimærkning
Sag: 5% midler 2017 (1801) - Kragelund Sogn
MR ansøger om 5% midler til dækning af
udgifter til energimærkning på kr. 9.800,00
inkl. moms.

Ansøgning 5% puljen energimærkning

PU har behandlet MR's ansøgning og bevilger kr.
9.800 inkl moms til dækning af udgift til
energimærkning.

Alle MR orienteres om, at der kan søges 5% midler
til dækning af udgiften.

7 Kragelund - Kirken
Sag: Nyt tag på kirken (1800) - Kragelund
Sogn
Projektbeskrivelse fremsendt til udtalelse.

ÅS til PU udskiftning af tag projekt til udtalelse

Projektbeskrivelsen er principgodkendt af PU og
fremsendes til stiftet med anbefaling.

Der blev i 2006 påmonteret skråbånd for at
stabilisere tagkonstruktionen, men da der
efterfølgende fortsat har været behov for en del
understrygning blev det ifm. Kgl.
bygningsinspektør Jens Andrew Baumanns
besigtigelse af taget den 10-03-2017 drøftet om et
fast bræddeundertag kunne stabilisere
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tagkonstruktionen yderligere. Vi mener det vil være
hensigtsmæssigt, at dette indgår i vurderingerne af
tagkonstruktionens fremtidige stabilitet.

Der er afsat penge til udskiftningen af taget i 2018.
PU kan anbefale at renoveringen af taget
gennemføres i 2018.

8 Kragelund - P-bolig
Sag: 5% midler 2017 (1794) - Kragelund Sogn
MR har indsendt ansøgning om 5% midler til
dækning af udgifter til  honorar til
landskabsarkitekt ifm. haveanlæg.

Ansøgning 5% midler landskabsarkitekt

MR har indsendt ansøgning om 5% midler til
dækning af udgifter til honorar til landskabsarkitekt
ifm. anlæg af terrasse på kr. 15.000,00 inkl. moms.

PU bevilger beløbet, der medtages i det samlede
regnskab for anlægget.

9 Sejs-Svejbæk - P-bolig
Sag: Renovering P-bolig/udflyttersyn (1689) -
Sejs-Svejbæk Sogn
MR fremsender ansøgning med opgørelse for
renovering og klargøring af P-bolig ifm.
præsteskifte på kr. 165.689,92 inkl. moms.

MR til PU ansøgning dækning af udgifter
præsteboligrenovering

PU imødekommer ansøgningen og bevilger kr.
165.689, 92 inkl. moms til udgifter ifm. klargøring
af P-bolig.

MR har medsendt dokumentation for det udførte
arbejde.

10 Them - P-bolig
Sag: Anlægspulje 2016 (1578) - Them Sogn
MR har fremsendt byggeregnskab for
etablering af carport ved præsteboligen i Them.

MR ansøger om tillægsbevilling til ekstra
udgifter på kr. 17.619,00.

Byggeregnskab + tillægsansøgning til anlæg
Carport P-bolig Them

PU imødekommer ansøgningen om tillægsbevilling
på kr. 17.619,90 og godkender det endelige
byggeregnskab på kr. 198.307,40 inkl moms.

11 Syn 2017
Sag: Syn 2017 (1738)
1. Silkeborg Kirkegård og Krematorium
1.1. Kapel,  kirkegård og krematorium

SKK synsrapport 2017

1. Synsrapport Silkeborg Kirkegård og
Krematorium
Ad. 1.1. Standardafgørelse.

12 PU - BU-samråd 2017

Evaluering af budgetsamråd 23.08.2017 i
Bryrup Sognehus.

Der var på budgetsamrådet en positiv modtagelse
og åbenhed for ændring omkring fordeling af
ligning mellem Gl. Kjellerup og Silkeborg Provsti.

Objektive kriterier er vigtige, men kan være svære
at håndtere i virkeligheden i budgetudvalget.
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at håndtere i virkeligheden i budgetudvalget.
Anlægs- og driftsudgifter skal håndteres ens for
begge provstier, så rammerne er lige.

Enighed om at et fælles ligningsområde og en
fælles kommune skal give samme vilkår for det
kirkelige arbejde.

Det er PU´s håb, at der kan findes en god, fælles
løsning.

Godt med KSK´s indlæg om sit arbejde.

Godt med gennemgangen af økonomien i provstiet.
JNIS foreslår en gruppedrøftelse af økonomien
umiddelbart efter punktet bl.a. med indhold
omkring fastsættelse af mål, så der også bliver en
værdidrøftelse. Kan kirkeskatten sænkes og kan der
findes opbakning til det?

13 PU - Økonomi
Sag: PUK - kassen 2017 (1617)
Ajourført regnskabsinstruks til godkendelse.

Regnskabsinstruks PUK-kassen 2017

Ajourført regnskabsinstruks blev godkendt og
underskrevet.

14 PU - Opgaveliste
Sag: PROVSTI-OPGAVER (provst+PU)
(1548)

17.09.05 Liste provsti-opgaver

Kirkediger: Svostrup har indhentet priser og
indsender projekt samt ansøgning til PU, når det
foreligger.

JNIS og HEC holder møde med emne til
bygningssagkyndig 14/9 kl. 13.30.

Muslimske gravpladser er færdigbehandlet og tages
af listen.

Menighedsrådenes arkivering i DAP tages af listen.

Enkelte opfølgningstider tilrettes.

15 Eventuelt 1. Næste møde: tirsdag den 10. oktober kl. 13.00

2. Konference 30.9.17: Erling Lemming, Kirsten
Vase og Lars Aagaard Nielsen spørges om at
deltage.

3. Evaluering af valg til PU omkring geografisk
valgte medlemmer. Forslag om at nedsætte en
arbejdsgruppe efter budgetsamråd, der arbejder
videre med et oplæg som er klar til
valgorienteringsmødet om fordelingen af de valgte
læge medlemmer til PU.

2. JNIS orienterede om, at der er møde med Them
Menighedsråd om kirkegård mandag d. 9. oktober
kl. 10.00. De PU-medlemmer, der ønsker at deltage
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bedes tilmelde sig på provstikontoret.

3. JNIS orienterede om konstituering af
valgbestyrelsen: Niels Vendelbo blev valgt som
formand. Provsten er sekretær.

4. JNIS orienterede om undersøgelse af konsulenter
på lydområdet. En mulighed er lydkonsulent
Winter Hansen, Aarhus. MR kan evt. hente en pris
og få en udtalelse på de indhentede tilbud i
Mariehøj.

3. Forslag til punkter til dagsorden på
formandsmøde torsdag den 26. oktober.
- Evaluering af kursusdag i januar for MR.
Emneforslag.
- Usikre gravsten. Evt. vejledning. Oplæg ved JDJ .
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16 Orientering 1. Kragelund-Funder-Serup-Lemming-Sejling-
Sinding Pastorat. JNIS orienterede om at stillingen
som sognepræst med hjemsted i Serup er
genopslået. P.g.a. den udskudte genbesættelse af
stillingen vil der blive udgifter til
konfirmandundervisning.

2. Voel - kirkegårdsmur.
NV orienterede om bygningssagkyndigs udtalelse
på kirkegårdsmur. Bilag i sag nr. 1784.

3. ÅS - Konsulentrunder 2018
Henvendelse til menighedsrådene i Kragelund og
Dallerup om deltagelse i konsulentrunde ang.
bygningsager. Deltagelse meddeles Aarhus Stift.

Mødet sluttede kl. 18.47
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