
Referat
Silkeborg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 9. oktober 2018 - d. 09-10-2018 kl. 16:00 til 20:00

Deltagere: Bent Erling Braüner, Erling Jensen Lemming, Frederik Grønfeldt, Hans Erik Christiansen, Jakob
Gregers Nissen, Jens Peder Jensen, Kirsten Frost Vase, Lars Aagaard Nielsen, Silkeborg Provstiudvalg

Kirsten Medom Jensen, kto.
Kirsten Vase forlod mødet kl. 18.30.
 
Mødet sluttede kl. 19.45.
 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt
Godkendelse af dagsorden. 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 9.
oktober 2018 (2018 - 28768)

Bilag:
Provstiudvalgsmøde 9. oktober 2018 - dagsorden -
05-10-2018 125650

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af pkt. 18. 

2 - Godkendelse af referat

Beslutningspunkt
Godkendelse af referat fra PU-møde 12. september
2018. 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 12.
september 2018 (2018 - 24481)

Bilag:
Referat fra Provstiudvalgsmøde 12. september 2018
- 4. udgave

Referatet blev godkendt. 

3 - Efterretning

Beslutningspunkt
1. GIAS - takstregulering 2019.

Ad. 1. GIAS - takstregulering 2019.
Sagsnr. 2018-27672. Pristalsregulering på 1,1% i 2019
er taget til efterretning. Der udsendes ordinært
orienteringsbrev til MR.



Sagsnr. 2018-27672.
 
2. Aarhus Stift - konsulentrunde 2019 
Sagsnr. 2018-17165. Datoer for konsulentrunde
2019.
 
3. Mariehøj - Kirken.
Sags nr. 2018-6985. Godkendelse ÅS etablering af
broer.
 
4. Linå - Kirken
Sagsnr. 2018- 21884. MR indsendt rådgiveraftale på
forplads foran kirke
 
5. Balle - personale
Sagsnr. 2018-30665. Udbetaling af særlige feriedage
grundet ferieforhindring.
 
6. PU - Radonmåling.
Sagsnr. 2018-7114. Preben Hansens forbrug af tid på
opstart af måling af radonforekomst samt
læringsprocessen.
 
7. Linå - personalenormering.
Sagsnr. 2018-30828. Genopslag af kirketjenerstilling
31 t./uge.
 
8. Svostrup - kirkegård.
Sagsnr. 2018-296. Godkendelse af portsøjler ÅS.

Sager:
GIAS takster 2019 (2018 - 27672)
Provstiet, Meddelelser, Aarhus Stift (2018 - 17165)
Byggesag - Mariehøj Kirke - Silkeborg Provsti -
Etablering af sikkerhedsforanstaltninger under tag i
kirketårn og sideskibe (2018 - 6985)
Byggesag - Linå Kirke - Silkeborg Provsti - omlægning
af belægning på eksisterende stier samt forplads
(2018 - 21884)
5% reservefond Balle udbetaling af særlige feriedage
(2018 - 30665)
Provstiet, bygningskyndig radonmåling
bygningsvedligehold (2018 - 7114)
Personale - Linå - kirketjenerstilling (2018 - 30828)
Byggesag - Svostrup Kirkegård - Silkeborg Provsti -
dige (2018 - 296)

Bilag:
Pristalsregulering af GIAS takster for 2019, Til alle
provstier med datoer for konsulentrunder i 2019, Til
mr. Mariehøj Kirke - Silkeborg Provsti med tilladelse
til etablering af sikkerhedsforanstaltninger under tag
i kirketårn og sideskibe,

 
Ad. 2. Aarhus Stift - konsulentrunde 2019 
Sagsnr. 2018-17165. Datoer for konsulentrunde 2019
er taget til efterretning.
 
Ad. 3. Mariehøj - Kirken.
Sags nr. 2018-6985. Godkendelse ÅS etablering af
broer er taget til efterretning.
 
Ad. 4. Linå - Kirken
Sagsnr. 2018- 21884. MR har indsendt en meget
kortfattet rådgiveraftale med Schønherr på
renovering af forplads foran kirken også set i forhold
til det økonomiske omfang af projektet. PU har taget
den allerede indgåede aftale til efterretning. MR
opfordres til i fremtiden at sende rådgiveraftaler til
ÅS til gennemsyn og kommentarer forinden den
underskrives og derefter fremsendes til godkendelse
i PU.
 
Ad. 5. Balle - personale
Sagsnr. 2018-30665. Udbetaling af særlige feriedage
grundet ferieforhindring. Taget til efterretning.
 
Ad. 6. PU - Radonmåling.
Sagsnr. 2018-7114. PU har taget forslaget fra Preben
Hansen om forbrug af tid på opstart af måling af
radonforekomst (3 timer) samt introduktion til
måling (6 timer) i 6 udvalgte præsteboliger til
efterretning. Fremover anvendes miljøkonsulent
også til selve målingen.
 
Ad.7. Linå - personalenormering.
Sagsnr. 2018-30828. Genopslag af kirketjenerstilling
31 t. pr. uge. Stillingen kan opslås på samme timetal
som hidtil.
 
Ad. 8. Svostrup - kirkegård.
Sagsnr. 2018-296. ÅS principgodkendelse af
portsøjler. MR anmodes om at forholde sig til
kirkegårdskonsulentens bemærkninger om
anvendelse af granitsteler.
 
Ad. 9. Provsten - Konfirmandrammeaftale
Oplysning om årlig drøftelse af rammeaftale om
konfirmandundervisning med Skoleforvaltningen i
Silkeborg Kommune afholdt og taget til efterretning.
 
Ad. 10. Provsten - Brev til pårørende vedr. sikring af
gravstene.
Oplysning om reaktioner fra pårørende på brev om
sikring af gravstene udsendt af Vestre Kirkegårds
kirkegårdsbestyrelse til gravstedsindehavere.



Mariehøj.Sikkerhedsforanstaltninger i tårn, Mariehøj
Kirke, etablering af sikkerhedsforanstaltninger under
tag mv., 24.08.2018, Linå kirke-kontrakt-Schønherr-
10.05.2018, Lønspecifikation, Udbetaling af særlig
feriedage, 27.09.2018. Silkeborg Provsti.
Radonmåling., Anmodning om godkendelse af
opslag af kirketjenerstilling i Linå, Til mr. Svostrup
Kirke med tilladelse til nye portsøjler ved
indgangspartiet, Svostrup Kirkegård, nye portsøjler
ved indgang mv., 24.08.2018[17262], Svostrup
Kirkegård, Svostrup.26sept.18

Bestyrelsen arbejder med sagen. Oplysningerne er
taget til efterretning.

4 - PU-mødedatoer 2019

Beslutningspunkt
Provstikalender 2019 udkast 

Sager:
Provstiet, PU kalender 2019 (2018 - 30656)

Bilag:
Provstikalender 2019, Årshjul økonomikalender 2019

Formandsmøde flyttes fra 21. til 20. marts.
Formandsmøde flyttes fra 23. oktober til 24. oktober.
PU-møde flyttes fra 12. juni til 25. juni.
 
Datoerne udmeldes til MR og PU.

5 - PUK-kassen revisionsprotokollat 2017

Beslutningspunkt
Godkendelse af revisionsprotokollat og revisors
påtegning for årsregnskab 2017. 

Sager:
PUK-kassen årsregnskab 2017 (2018 - 30540)

Bilag:
Revisionsprotokollat årsregnskab 2017, Revisors
påtegning årsregnskab 2017

Revisionsprotokollatet og revisors påtegning for
Årsregnskab 2017 blev gennemgået. Det er taget til
efterretning, godkendt og underskrevet.
 
Værdipapirerne er omposteret fra likvid konto til
konto for værdipapirer i bogholderiet.

6 - Fra MR ansøgning Sejs-Svejbæk Kirke- og
kulturmedarbejder

Beslutningspunkt.
Ansøgning fra Sejs-Svejbæk menighedsråd
vedr. oprettelse af stilling som Kirke- og
kulturmedarbejder. 

Sager:
Sejs-Svejbæk personalenormering KK-medarbejder
(2018 - 12968)

Bilag:
ansøgningstillæg september 2018

JNIS gennemgik kort Helle Niewalds rapport
generelt vedr. opgaver og ressoucer i Sejs-Svejbæk
og specifikt MRs ansøgning om en Kirke- og
kulturmedarbejder.
 
Menighedsrådet ansøger om en stilling på 950 timer
på årlig basis svarende til 18 t. pr. uge.
 
PU beder MR have opmærksomhed på, hvilke af de
beskrevne tiltag, der bliver permanente, så der sker
en justering i timeforbruget.
 
Der undersøges om der ved ophør af kirkeblad
frigives midler og i hvilket omfang. Lønniveau og



kompetenceniveau undersøges.
 
PU bevilger opslag af en halvtidsstilling på 950 t. på
årsbasis for en tidsbegrænset periode på 3 år. PU
beder MR om efter 2 år at fremsende en evaluering
af de observationer MR har gjort
sig ifm. den nyoprettede stilling  til orientering i PU.

7 - MR ansøgning til PU ang. graver Serup

Beslutningspunkt.
Ansøgning fra Serup-Lemming MR vedr. opslag af
graverstilling i Serup. 

Sager:
Serup personalenormering graver (2018 - 16684)

Bilag:
Sender Ansøgning til PU ang. graver Serup,
Ansøgning til PU ang. graver Serup

PU har behandlet menighedsrådets ansøgning og
bevilger en fuldtidsstilling på 37 t. pr. uge som
ansøgt med reduceret tidsforbrug på 390
medhjælpstimer samt overførsel af 60 timer fra
entreprenørkonto m.fl. til lønkonto. Det forudsættes
at der fremover vil være gensidig afløsning for de to
gravere i Serup og Lemming.
 
PU vil ved en genbesættelse af stillingen som graver
ved Lemming Kirke til sin tid anmode
om tiltag henimod et samarbejde om fælles drift af
Serup og Lemming kirkegårde med henblik på en evt.
yderligere reducering i timer.
 
MR anmodes om at arbejde med en analyse p.b.a.
nøgletal af de fremtidige behov, så det svarer til
lignende kirkegårde. Helle Niewald foreslåes at indgå
i processen.
 
 

8 - Virklund - Sognehus

Beslutningspunkt
1. MR har indsendt byggeregnskab for renovering
af sognehus.
 
2. Finansiering af påbudte branddøre mangler og MR
ansøger om tillægsbevilling på kr. 62.500 inkl.
moms. 

Sager:
Anlægspulje 2017 Virklund renovering sognehus
(2018 - 30125)

Bilag:
Opgørelse byggesag Virklund, Byggeregnskab
sognehus, VS Ansøgning fra Virklund,
20180926134210045

PU har behandlet det indsendte byggeregnskab samt
ansøgning om tillægsbevilling på branddøre
(myndighedskrav), som ikke var medtaget i det
oprindelige resultat af licitation. PU bevilger en
tillægsbevilling på kr. 62.500 inkl. moms til
branddøre. Byggeregnskabet  tages herefter til
efterretning.
 
PU henstiller til MR, at der er en opmærksomhed på,
at den udpegede projektleder på menighedsrådets
byggeprojekter ikke også er menighedsrådets
bygningskyndige ved de årlige synsforretninger.

9 - Balle - præstebolig

Beslutningspunkt
Ansøgning fra MR på tillægsbevilling på kr. 19.152,50

PU har behandlet MRs ansøgning om dækning af
udgifter til maling af udvendig træværk og kan
oplyse at bevillingen fra 2016 er taget ud af
anlægspuljen. Ansøgningen behandles derfor som en



inkl. moms iht. budgetbevilling i 2016 på maling
af udvendig træværk. 

Sager:
Anlægspulje 2018 Balle maling af træværk (2018 -
30664)

Bilag:
5% ansøgninger - maling af træværk på præstebolig,
Malerarbejde præstebolig, Tilbud på malerarbejde (2
stk.)

tillægsansøgning til anlægsbevilling.  PU
imødekommer ansøgningen og bevilger kr. 39.152,50
inkl. moms.
 
Der henstilles til at vedligeholdelsesarbejder, udføres
inden for den tidsramme, det er bevilget i.
 
 

10 - Balle - Vejareal mellem sognehus og kirkegård

Beslutningspunkt
Iht. BB2018 har MR indhentet tilbud på asfaltering af
vej mellem sognegård og kirke. Ansøgningen udgør
kr. 123.078 inkl. moms.  

Sager:
Anlægspulje 2019 Balle Sogn asfaltering af vej
mellem Balle Kirke og Balle sognegård (2018 - 31119)

Bilag:
Ansøgning til PU asfaltering og kantsten, Munck
Asfalt, Winther og Trolle - kantsten, YIT

PU har behandlet MR ansøgning med tilbud på
asfaltering af vej mellem sognegård og Kirke.
 
PU imødekommer menighedsrådets ansøgning og
bevilger kr. 123.078 inkl. moms til asfaltering.

Med hensyn til overflytning af midler til projektet
vedr. ny gangsti kan det oplyses, at der tidligere er
udbetalt 10.000 kr. og der vil derfor kun kunne
overføres kr. 16.922 inkl. moms til ny gangsti, hvilket
bevilges.
 

11 - SKK - Kirkegård

Beslutningspunkt
Bestyrelsen indsender rådgiveraftale vedr. ny
materialeplads (BB2019) til godkendelse. 

Sager:
Anlægspulje 2019 SKK materialeplads Vestre
kirkegård (2018 - 21681)

Bilag:
VS Rådgivningsaftale Silkeborg kirkegårde - ny
materialeplads, tilbud_20180919

PU har behandlet det indsendte forslag til
rådgiveraftale fra Wad Landskabsarkitekter, der
omfatter både udarbejdelse af ideoplæg og
myndighedsprojekt.
 
Da opgaven er af en sådan størrelse beder
PU kirkegårdsbestyrelsen reducere rådgiveropgaven
til kun at være udarbejdelse af ideoplæg - uden
klargøring til myndighedsbehandling. PU
beder kirkegårdsbestyrelsen indhente en juridisk
gennemgang af rådgiveraftalen på ideoplægget fra
Aarhus Stift forinden aftalen indsendes til fornyet
behandling i provstiudvalget.
 
Opmærksomheden henledes på det materiale
vedrørende byggesager, der er til rådighed på
DAP'en, til udarbejdelse af rådgiveraftale.  

12 - Bryrup - Kirkegården

Beslutningspunkt
MR ansøger om dækning af rådgiverhonorar på kr.
25.250 inkl. moms (fælles med Vrads) samt ekstra
reparationsudgifter på kr. 18.500,00 inkl. moms.

PU har behandlet MR's ansøgning om dækning af
rådgiverhonorar samt ekstra reparationsudgifter og
bevilger en tillægsbevilling på ialt kr. 58.500 inkl.
moms (Rådgiverhonorar 25.250 kr. og 33.250 kr. inkl.
moms til ekstra reparationer) til Bryrup og Vrads
kirkegårde.



Sager:
Bryrup-Vinding-Vrads omsætning af dige Bryrup
(2018 - 31085)

Bilag:
Vedr. Kirkediger Vrads og Bryrup, Scan0084,
20180928_121507

13 - Vrads - Kirkegården

Beslutningspunkt
MR ansøger om dækning af rådgiverhonorar på kr.
25.250 inkl. moms (fælles med Bryrup) samt ekstra
reparationsudgifter på kr. 14.750,00 inkl. moms.
 

Sager:
Bryrup-V-V omsætning af dige Vrads (2018 - 11196)

Bilag:
Vedr. Kirkediger Vrads og Bryrup, Scan0084,
20180928_121507

PU har behandlet MR's ansøgning om dækning af
rådgiverhonorar samt ekstra reparationsudgifter og
bevilger en tillægsbevilling på ialt kr. 58.500 inkl.
moms (Rådgiverhonorar 25.250 kr. og 33.250 kr. inkl.
moms til ekstra reparationer) til Bryrup og Vrads
kirkegårde.
 

14 - Balle - Synsprotokoller

Beslutningspunkt
Balle - synsprotokoller:
1. Hvinningdal kirke
2. Balle sognegård

Sager:
SYN, Synsrapporter 2018 MR (2018 - 6860)

Bilag:
Synsprotokol 2018 Balle Sognegård, Synsprotokole
2018 Hvinningdal Kirke

Synsprotokollerne for Hvinningdal Kirke og Balle
Sognegård er taget til efterretning med de
bemærkninger, der er anført i bevillingerne i
forbindelse med budgetudmelding for 2019. 

15 - Balle - kassebeholdning

Beslutningspunkt
MR ansøger om tilladelse til kassebeholdning over
5.000 kr.  

Sager:
Balle - Kassebeholdning over 5.000 kr. (2018 - 31104)

Bilag:
Over 5.000 kr. i kontantbeholdning

PU har behandlet MRs anmodning om tilladelse til
kassebeholdning over 5.000 kr i kontantkasse.
PU beder MR om en yderligere redegørelse for
kontantkassen set i forhold til det oplyste beløb, der
er indsamlet til menighedsplejen i kollektregnskabet
i årsregnskabet. 



16 - Silkeborg - 5% midler

Beslutningspunkt
MR ansøger om dækning af uforudsete udgifter til
udskiftning af kaffemaskine på kr. 19.243,75 inkl.
moms. 

Sager:
Ansøgning 5% Silkeborg kaffemaskine (2018 - 30013)

Bilag:
5% reservefond Silkeborg kaffemaskine

PU har behandlet menighedsrådets ansøgning og
bevilger kr. 19.243,75 inkl. moms af 5% midlerne til
drift til udskiftning af brygsøjle til kaffemaskine. 
 
Beløbet udbetales til kirkekassen ved indsendelse af
faktura for købet.

17 - Them - 5% midler

Beslutningspunkt.
Ansøgning fra MR på dækning af uforudsete udgifter
på kr. 41.443,00 inkl. moms p.g.a. utæthed
ved rytterlysets inddækning på Them Sognehus.

Sager:
5% reservefond 2018 Them utæt tag (2018 - 31665)

Bilag:
ansøgning 5% 2018, Poul Sorensen_marts 2018, reg.
tag sognehus sep18, Foto inddækning

PU har behandlet MR ansøgning om dækning af
uforudsete udgifter til utæt tag og bevilger kr.
41.443,00 inkl. moms af 5% midlerne.
 
Beløbet udbetales til kirkekassen snarest, da
dokumentation for arbejdets udførelse er medsendt.

18 - Funder - Budget 2019

Redegørelse fra Funder MR vedr. anlægsønsker
2019. 

Sager:
Provstiet, Budget 2019 Sogne (2018 - 3690)

Bilag:
Anlægsønsker 2019

PU har behandlet MRs redegørelse for anlægsønsker
til Budget 2019, samt besparelse af løntimer ved
anskaffelse af fladebrænder. Redegørelsen er taget
til efterretning. PU bevilger anskaffelse af
fladebrænder til montering på redskabsbærer til kr.
37.500,- inkl. moms.
 
Beløbet finansieres af anlægspuljen 2019 og
udbetales ved indsendelse af opgørelse over de
faktisk afholdte udgifter fratrukket afløftet moms til
provstikontoret.
 
Anskaffelse af de frostfrie vandhaner udsættes.
Vandhanerne beses i forbindelse med provstesyn i
2020.

19 - Liste Provsti-opgaver

Beslutningspunkt
Liste provsti-opgaver. 

Sager:
Provstiet, Sagsoversigt 2018 (2018 - 7265)

JNIS orienterede om at Motorcentrum er oplyst om
de menighedsråd, der ønsker at deltage i ordningen.
 
Fælles indkøbsaftale sløjfes, da der ikke er nok
opbakning til fælles indkøb.
 
Der forespørges hos Balle, Silkeborg og Mariehøj om
en redegørelse for erfaring med robotplæneklippere.



Bilag:
18.10.09 Liste provsti-opgaver

 
Udtræk af gennemsnitsløn for faggrupper i
Folkekirken: FLØS oplyser, at der arbejdes på sagen.
 
 

20 - Eventuelt

Næste PU-møde torsdag den 8. november 2018. 

LAN takker for godt samarbejde omkring ansættelse
af den 3. præst i Silkeborg Kirke.

21 - Orientering v. provst, formand m.fl.

1. Provstiudvalgskonference 3. november 2019.
 
2. Tilmelding til provstiudvalgsmode  15. november
2019.
 
3. FUV kursus for sekretærer 21. januar til 22. januar.

Sager:
Provstiet, Meddelelser Landsforeningen af
Menighedsråd (2018 - 16742)
Efteruddannelse - Kirsten Medom Jensen (2018 -
30548)
Provstiet, Meddelelser, Aarhus Stift (2018 - 17165)

Bilag:
Invitation til provstiudvalgskonference den 3.
november, Kursusudbud, Program for provstimode
den 15. november 2018 kl. 16-20

1. Provstiudvalgskonference 3. november 2018 i
Vingsted Centeret. JPJ deltager. KIMJ tilmelder.
 
2. Tilmelding til provstiudvalgsmode den 15.
november: HEC, EL, FG, LAN deltager. KIMJ tilmelder.
 
3. KIMJ er tilmeldt døgnkursus for provstisekretærer
21. jan - 22. januar 2019.
 
4. KIMJ oplyser at Silkeborg MR er igang med en
indsamling til nyt flygel og fører pengene på en
konto i regnskabet, der ikke kan hæves på uden
forudgående godkendelse fra PU.
 
5. HEC oplyser at ventilationsanlægget i P-bolig i
Virklund skal repareres for 9.000 kr. Ansøgning
sendes til PU, når arbejdet er udført og udbetales af
5% midler.
 
6. JNIS orienterede om Folkemødet i slutningen af
september i Silkeborg - samtale og event arrangeret
af præster i Silkeborg Provsti. Der var god tilslutning.


