
Referat for: Silkeborg Provstiudvalg

PU møde 19. marts 2018. Kl. 16:00
Mødested: Rådhusgade 2B, 2. tv.

Deltagere: HEC - JPJ - BB - FG - LAN - EL - KFV
Kto: KIMJ

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2 Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra PU-møde
20.02.2018.

Referatet blev godkendt.

3 Efterretning

1. Mariehøj - funktionær. Sag nr. 1220.
Orientering om kirketjenersituation. Ansættelse
af løs kirketjenervikar på op til 8t./uge.

2. Strejke- og lock-outvarsling.
Stejkevarsling fra 5. april for
overenskomstansatte på udvalgte steder og
stillinger i provstiet. Lockoutvarsling fra 10.
april for alle overenskomstansatte præster og
funktionærer i provstiet, der opfylder
betingelser herfor.

Ad. 1 Mariehøj - funktionær
HEC har godkendt Mariehøjs forespørgsel på
anden brug af midlertidige timer fra 1. kirketjener
til sognevært og 2. kirketjener.

Ad. 2 Strejke og lock-out varsel.
Drøftelse af situationen som den ser ud pt.
MR/kontaktpersonerne er bedt om at udsende
informationsbreve til alle medarbejdere med
udredning af hvem, der omfattes af konflikten samt
varsle lockout. Det er muligt her også at give
varsling om stop for lønudbetaling.

Der bliver lejlighed til at drøfte situationen på
formandsmøde på onsdag.

Overvejelse om beredskabsplan.
Provstiet kan tilbyde at holde møde f.eks på
kirkegårdsniveauet.

4 Udmelding BU-bidrag
Sag: Budget 2019 sogne (1886)
Udmelding af foreløbige budgetbidrag 2019.
Forslag til overordnede rammer for drift og
anlæg i 2019.
Forslag til udmelding af foreløbig budgetbidrag
for 2019.

BB2019 Overordnet ramme for drift og anlæg

BB2019 Udmelding af foreløbig budgetbidrag
til kirkekasserne

HEC redegjorde for den kommende budgetlægning
i menighedsrådene, som tager udgangspunkt i 2018
med visse justeringer samt prognosen fra Silkeborg
Kommune. Der er taget udgangspunkt i en
kirkeskattepct. på 0,94,
Skattegrundlaget og landskirkeskatten er pt.
ukendt.

Overordnet BU ramme for provstiet forventet ialt
kr. 96.181.000.

Kirkelig ligning fremskrevet med: 0,8% (0,94%)
Indtægter ialt fremskrevet med: 0,8%
Udgifter løn fremskrevet med: 2,5%
Udgifter øvr. drift fremskrevet med: 2,0%
Lån = 2,0%
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Indlån = 1,25%

Der er enighed i PU om at den forløbige
budgetudmelding til MR er:
Løn fremskrives med 1%
Øvrig drift fremskrives med 1%.

5 PUK-kassen - Årsregnskab 2017
Sag: PUK - kassen 2017 (1617)
Godkendelse af årsregnskab for 2017.
Silkeborg Provstiudvalg, CVR-nr. 21258741,
Regnskab 2017, Afleveret d. 06-03-2018 15:06

PUK Årsregnskab 2017

Bilag til årsregnskab 2017 PUK-kassen

Budget, formål 2017

PUK årsregnskab med stemplet Silkeborg
Provstiudvalg, CVR-nr. 21258741, Regnskab 2017,
Afleveret d. 06-03-2018 15:06 blev fremlagt og
godkendt.

6 PU - Kirkeskat
Sag: KIRKESKAT - meddelelser (1175)
Nedsættelse af kirkeskatten.
2019 uændret 0,95%, men 0,01% reserveres og
anvendes ikke i de ligningsmidler der er til
disposition i 2019.
2020 nedsættes kirkeskatten til 0,94%.
2022 nedsættes kirkeskatten til 0,93%.

Sammenligning af Silkeborg med
nabokommuner

Sammenligning af udvalgte kommuner

PU fortsatte drøftelsen fra sidste møde.

Der skal være gode begrundelser:
- Socialøkonomiske hensyn overfor medlemmer.
- Der må ikke ske et overforbrug i kirkerne.
- Forvaltningen skal være ansvarlig.
- Hensigtserklæring at udligne til
landsgennemsnittet.
- Det er ikke umiddelbart nogle argumenter for, at
der er ekstra meget aktivitet i Silkeborg og søgning
til kirken, hvilket kunne godtgøre, at vi har en
højere pct. end landsgennemsnittet.
- Fokus på hvordan ressourcerne udnyttes bedst.

0,01% er ikke meget og er ikke nok til at få
udmeldte til at melde sig ind igen, men kan dog
være et ansvarligt argument for forvaltning af
midlerne.

P.g.a. indtægtsgrundlaget i Silkeborg Kommune
burde Silkeborg Provsti kunne sænke kirkeskatten.

Kan menighedsrådene få pengene til at slå til til
vedligehold og lignende? Der vil være nogle
arbejder, der ikke kan blive udført. Det er vigtigt, at
MR har fokus på driften.

Medlemstallet er faldende gennem de sidste år.
Befolkningstallet i kommunen er voksende. Der er
kun ganske få sogne, hvor befolkningstallet står
stille.

Der er enighed i Provstiudvalget om at kirkeskatten
kan sænkes. Det er et ønske at orientere
formændene for menighedsrådene på
formandsmødet. Emnet ligger i forlængelse af pkt.
om drift på kirkegårdene.
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Sænkelse af kirkeskatten vedtages endeligt på
næste møde.

7 Provstesyn 2018
Sag: PROVSTESYN 2018 (1792)
1. Silkeborg Sogn:
1.1. Præstebolig, Drosselvej 17, Silkeborg
1.2. Præstebolig, Vestergade 36, Silkeborg

2. Sejs-Svejbæk Sogn:
2.1. Præstebolig, Sejs-Svejbæk
2.2. Sejs-Svejbæk kirke og kirkegård
2.3. Sejs-Svejbæk sognelokaler

3. Linå Sogn:
3.1. Linå kirke og kirkegård
3.2. Linå sognehus

4. Gjern-Skannerup Sogne:
4.1. Præstebolig, Gjern
4.2. Gjern kirke og kirkegård
4.3. Skanneup kirke og kirkegård

5. Dallerup Sogn:
5.1. Sognelokaler, Sorringhus
5.2. Dallerup kirke og kirkegård
5.3. Præstebolig, Dallerup

6. Svostrup Sogn:
6.1. Svostrup kirke og kirkegård

7. Voel Sogn:
7.1. Voel kirke og kirkegård
7.2. Præstebolig, Voel

Synsrapporter Drosselvej og Vestergade v.
fraflytning

Synsudskrift P-bolig, Sejs-Svejbæk 2018

Synsudskrift Sejs-Svejbæk kirke + kgd 2018

Synsudskrift Sognelokaler Sejs-Svejbæk 2018

Synsudskrift Linå kirke + kgd 2018

Synsudskrift Sognegården Linå 2018

Synsudskrift P-bolig Gjern 2018

Ad. 1. Silkeborg Sogn:
1.1. Præstebolig, Drosselvej 17, Silkeborg.
Afgørelse afsendt.
1.2. Præstebolig, Vestergade 36, Silkeborg.
Afgørelse afsendt.

Ad. 2. Sejs-Svejbæk Sogn:
2.1. Præstebolig, Sejs-Svejbæk. Standardafgørelse.
2.2. Sejs-Svejbæk kirke og kirkegård.
Standardafgørelse.
2.3. Sejs-Svejbæk sognelokaler. Standardafgørelse.

Ad. 3. Linå Sogn:
3.1. Linå kirke og kirkegård. Standardafgørelse.
3.2. Linå sognehus. Standardafgørelse.

Ad. 4. Gjern-Skannerup Sogne:
4.1. Præstebolig, Gjern. MR anmodes om at tage
initiativ til at indkalde parterne til møde ang.
kontor. Standardafgørelse.
4.2. Gjern kirke og kirkegård. Standardafgørelse.
4.3. Skannerup kirke og kirkegård.
Standardafgørelse.

Ad. 5. Dallerup Sogn:
5.1. Sognelokaler, Sorringhus. Standardafgørelse.
5.2. Dallerup kirke og kirkegård.
Standardafgørelse.
5.3. Præstebolig, Dallerup. Standardafgørelse.

Ad. 6. Svostrup Sogn:
6.1. Svostrup kirke og kirkegård. Efter aftale kan
første del af digearbejdet iværksættes. Der
udarbejdes projekt for nedrivning og opbygning af
søjler og det indarbejdes i budget 2019.
Standardafgørelse.

Ad.7. Voel Sogn:
7.1. Voel kirke og kirkegård. Standardafgørelse.
7.2. Præstebolig, Voel. Der er taget initiativ til at få
tjekket gasfyret for utæthed. Standardafgørelse.

Der er forslag om at anskaffe et testapparat til
radonmåling til Silkeborg Provsti som kan udlånes
til menighedsrådene. Preben Hansen rådspørges.

Provsten har bemyndigelse til at iværksætte
påtrængende opgaver, der fremgik af provstesynet.

Standardafgørelse:
"Ældre såvel som nye mangler konstateret ved
provstesynet tiltrædes, og arbejdet iværksættes i det
omfang menighedsrådet har afsat penge til det i
indeværende års bevilgede driftsramme i
kirkekassens budget.

Referat,19-03-2018 Side: 3



Mødepunkt Beslutning

Synsudskrift Gjern kirke + kgd 2018

Synsudskrift Skannerup kirke + kgd 2018

Synsudskrift Sorringhus sognelokaler 2018

Synsudskrift Dallerup kirke + kgd 2018

Synsudskrift P-bolig Dallerup 2018

Synsudskrift Svostrup Kirke + kgd 2018

Synsudskrift Voel kirke + kgd 2018

Synsudskrift P-bolig Voel 2018

Det henstilles endvidere til menighedsrådet at man
inden for driftsrammen i næste års budget afsætter
penge til de resterende reparations- og
vedligeholdelsesarbejder.

Så fremt der ved synet er konstateret specifikke
mangler, der må betragtes som anlægsarbejder, så
beder vi menighedsrådet opføre dette som
anlægsønsker i budget 2019."

Drøftelse af gennemgang af fundamenter o.lign.
medtages på næste møde.

Kirkeværgerne opfordres til følge op på både gamle
og nye mangler. PU ønsker at Preben Hansen
udfærdiger vejledninger på forebyggende
vedligeholdelse til brug for MR.

8 SYN 2018
Sag: Syn 2018 (1889)
1. Skorup-Tvilum
1.1. Skorup kirke og kirkegård
1.2. Tvilum kirke og kirkegård
1.3 Øststald

Synsudskrifter. Skorup-Tvilum sogne 2018

Ad. 1. Skorup-Tvilum
1.1. Skorup kirke og kirkegård. Har JNIS kendskab
til reguleringsplan fra syn 2016? Standardafgørelse.
1.2. Tvilum kirke og kirkegård.  MR bedes
redegøre for hvorfor understrygning af tag er
udskudt. Standardafgørelse.
1.3 Øststald.

Standardafgørelse:
"PU henstiller til menighedsrådet iværksætter
løbende reparationer og vedligeholdelsesopgaver
inden for driftsrammen og af de frie midler.

Menighedsrådet fremsender overslag over
anlægsopgaver, som ikke kan udskydes til 2019.
Resterende anlægsopgaver medtages som ønsker i
BUDGET 2019."

9 Lukket punkt
På lukket dagsorden

10 Silkeborg - P-bolig
Sag: Embedsbolig (1892) - Silkeborg Sogn
MR ansøger om erhvervelse af embedsbolig til
sognepræst ved Silkeborg Kirke.

Ansøgning embedsbolig

LAN har udtaleret i sagen.
LAN vurderer at ønsket om en ekstra præstebolig
ikke er presserende, men det er hele
menighedsrådets ønske at erhverve en bolig til alle
præster. Han forlod herefter lokalet under
beslutningspunktet.

HEC redegjorde for historikken forud for
menighedsrådets ansøgning.

PU beder MR medtage ønsket som et anlægsønske
på budget 2019. PU vil behandle ønsket i
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forbindelse med disponering af anlægspuljen 2019
og dermed vil det indgå i prioriteringerne. Det kan
dog muligvis som følge heraf blive udsat til 2020.

Det er en forudsætning for bevillingen, at
menighedsrådet tilgodeser det teologiske mindretal
med en embedsbolig i forbindelse med besættelse
af den ledige stilling.

11 Gødvad - Kordegnenormering
Sag: Kordegnenormering i Lille Hids og
Gødvad (1884) - Gødvad Sogn
MR har indsendt redegørelse for øget behov for
kordegnetimer til teamsamarbejdet i Gødvad og
Lille Hids.

Kordegnesamarbejdet i Lille Hids og Gødvad

PU har behandlet menighedsrådets redegørelse.

Der afventes et notat fra personalekonsulenten, som
PU forventer har lavet et analyse af behovet - også
set i historisk perspektiv.

Det er muligt at lave aftale om et møde med PU.

12 Dallerup - Sognelokaler
Sag: Sognelokaler (1452) - Dallerup Sogn
Godkendelse af vedtægter for sognelokalerne i
Sorringhus.

Vedtægter Sorringhus

PU anser ikke alle ejere for at have samme
indsigelsesret i ejerforeningen. Er det korrekt, at
der er stemmer efter kvm/fordelingstal?

PU ønsker vedtægterne til udtalelse hos Aarhus
Stift. Når en godkendelse foreligger fra stiftet er
vedtægterne godkendt.

Særskilt driftsaftale ønskes tilsendt.

13 Kragelund - P-bolig
Sag: Terrasse P-bolig (1742) - Kragelund
Sogn
MR fremsender projektbeskrivelse samt tilbud
og ansøger om frigivelse af anlægspuljemidler
til renovering af terrasse ved P-bolig på kr.
brutto 120.000 kr. Indtægter ved salg af jord kr.
45,000
Ialt udgift kr. 75.000

Ansøgning anlægsmidler BU2018 Terasse P-
bolig

Korrektion eftersendt grundet regning fra advokat
på kr. 7.250,00.
PU bevilger frigivelse af anlægspuljemidler på ialt
kr. 82.250,00 inkl. moms.

Beløbet udbetales ved fremsendelse af
dokumentation for faktisk afholdte udgifter.

Særskilt opgørelse for salg af jord fremsendes til
PU.

14 Skorup - Kirken
Sag: Orgel (1791) - Skorup Sogn
MR fremsender tilbud på nyt digitalt orgel til
kirken på kr.  484.905,00 inkl. moms.

Endeligt tilbud Skorup Kirke digitalt orgel

Finansiering - tilbud orgel Skorup Kirke

PU anmoder MR om, at der forinden afsendelse af
sag til viderebehandling i stiftet skal indsendes pris
til PU på de udgifter, der ikke er inkluderet i prisen,
men omtalt i tilbuddet.

Sagen vil herefter blive behandlet på et nyt PU-
møde. Dette meddeles MR.
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15 Gødvad - Kirken
Sag: Varmepumpeinstallation (1770) - Gødvad
Sogn
MR fremsender bemærkninger fra konsulenter
(ÅS) på rapport fra mikrobiologisk
undersøgelse som har konstateret
skimmelsvamp på betondæk og undersiden af
gulvbrædder.

MR til PU vedr. sv ÅS etablering af
varmepumpe Gødvad Kirke

ÅS til MR vedr. sagsnr. 17/4276 etablering af
varmepumpe Gødvad Kirke

PU har taget konsulenternes udtalelse til
efterretning.

MR skal indhente en pris på udtalelse fra en
rådgiver som indsendes til PU. JNIS får beføjelse
til at gå videre med sagen.

PU vurderer at det ikke er en hastesag og det er
ikke muligt at tilgodese Gødvad Kirke med en
større renovering på nuværende tidspunkt.

16 Mariehøj - Kirken
Sag: Gangbroer kirketårn (1893) - Mariehøj
Sogn
Ved provstesyn 2016 konstateres behov for
etablering af sikkerhedsforanstaltninger under
tag og kirkeskibe i form af gangbroer til ialt kr.
340.000 inkl. moms.

Etablering af sikkerhedsforanstalt. under tag
tårn og sideskibe.

Det er PU's ønske at kravene til arbejdsmiljøet
overholdes.
Der skal indgåes en rådgiveraftale med en
totalrådgiver, da det er en stor anlægsopgave.

Totalrådgiveraftalen udarbejdes og indsendes til
godkendelse i Silkeborg Provsti.

Anlægsønsket medtages i budget 2019.

17 Alderslyst - 5% midler
Sag: Frie midler 2018 (1888) - Alderslyst Sogn
MR ansøger om midler til anskaffelse af
katafalk nr. 2 til afhjælpning af fysisk
arbejdsmiljø på kr. 48.625 inkl. moms.

Ansøgning katafalk

PU imødekommer ansøgningen og bevilger
frigivelse af kr. 48.625 inkl. moms af
menighedsrådets frie midler til indkøb af katafalk.

18 Linå - 5 % midler
Sag: 5% midler 2018 (1868) - Linå Sogn
MR ansøger om dækning af uforudsete
merudgifter til løn i forbindelse med vakant
kordegnestilling samt konsulentbistand fra LaM
for Sejs-Svejbæk og Linå sogne.

Årsafslutning 2016: Løndifference ca. 17.500
kr. ialt.
Konsulentbistand til årsafslutning 2017: 47.224
kr. ialt.

Ansøgning om konsulentbistand

PU imødekommer ansøgningen og bevilger
midlerne til de ekstra udgifter der måtte være i
forbindelse med årsregnskab 2017 og overgangen
til ny kordegn i 2016/17 på baggrund af MRs
opgørelse.

Beløbet udbetales til kirkekassen når
dokumentation for faktisk afholdte udgifter
indsendes til PU.

19 Mariehøj - 5% midler
Sag: 5% midler 2018 (1881) - Mariehøj Sogn
MR ansøger om 5% midler til driftssiden til

PU imødekommer ansøgningen på tillæg til drift på
kr. 29.895,00 inkl. moms til anskaffelse af
robotplæneklipper.
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anskaffelse af robotplæneklipper på kr.
29.895,00 inkl. moms.

Ansøgning om indkøb af robotplæneklipper

JPJ Fwd TIlbud robotplæneklipper, Mariehøj

PU forventer at denne investering giver besparelser
på lønsiden.

Beløbet overføres til kirkekassen ved indsendelse
af dokumentation for faktisk afholdt udgift.

20 Silkeborg - 5% midler
Sag: 5% midler 2018 (1887) - Silkeborg Sogn
MR ansøger om 5% midler til uforudsete
udgifter ifm. præsteskifte: receptioner,
annoncer og prøveprædikner  på ialt 76.000 kr.

Ansøgning om penge til afholdelse af udgifter
ifm præsteskifte

LAN forlod lokalet under beslutningspunktet.

PU har behandlet MR's ansøgning om midler til
uforudsete udgifter ifm. præsteskifte i foråret 2018
og bevilger et engangstillæg til drift på kr. 20.000
af det ansøgte beløb.

Begrundelsen for at imødekomme ansøgningen er
at menighedsrådet har negativ beholdning af frie
midler.

Restbeløbet må MR finansiere gennem en
omprioritering af menighedsrådets midler. Beløbet
overføres til kirkekassen, når opgørelse for afholdte
udgifter er fremsendt.

21 Balle - Lønpulje 2017
Sag: Lønpulje 2017 (1894) - Balle Sogn
MR ansøger om midler fra lønpuljen 2017.
Intervallønstigning på 12.164,00 kr. årligt
Engangsvederlag 8.720,00 kr.

Ansøgning om midler fra lønpuljen

PU imødekommer ansøgningen og bevilger kr.
20.291,17 som er 0,5% af den tilladte
lønpuljeramme, hvorfor MR må finde de sidste
midler i egen lønramme.
Lønrammen fremskrives med kr. 12.164,00 for
intervallønstigningen.

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

18.03.19 Liste provsti-opgaver

De næste digeprojekter skal iværksættes ellers
ingen tilføjelser.

23 Eventuelt

Næste PU-møde onsdag den 4. april kl. 16.00

Formandsmøde onsdag den 21. marts kl. 19.00.

Møde med Skorup-Tvilum Menighedsråd
tirsdag den 27. marts kl. 14.00.
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Orientering

24 Orientering ved provst, formand, m.fl. HEC orienterede om ændring i planerne for
Torvecenteret og PU drøftede de muligheder, det
giver.

Fravær m. afbud: JNIS
Fravær u. afbud:
EL deltog fra kl. 16.15 - pkt. 4.
LAN deltog fra kl. 16.30 - pkt. 5. LAN forlod mødet under pkt. 10 og 20

Mødet sluttede kl. 20.30
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