
Referat for: Silkeborg Provstiudvalg

PU møde 4. april 2018. Kl. kl. 16:00
Mødested: Rådhusgade 2B, 2. Th.

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

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

2 Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra PU-møde 19.03.18

Referater fra PU-møde 19.03.18 - offentligt og ej
offentligt - blev godkendt og underskrevet.

3 Efterretning

1. Alderslyst - Kirkegården. Sag nr. 1857.
Fældning af 5 træer.

2. Linå - Funktionær. Sag nr. 1675
Opslag af ledig kordegnestilling.

3. Kirkevedtægt for Svostrup. Sag nr. 1865.
JNIS har godkendt kirkevedtægt og takstblad
for Svostrup Kirke.

4. Kirkevedtægt for Voel. Sag nr. 1864.
JNIS har godkendt kirkevedtægt og takstblad
for Voel Kirke.

5. Kirkegårdsvedtægt for Voel Kirkegård. Sag
nr. 1870.
 JNIS har godkendt kirkegårdsvedtægt for Voel
Kirkegård.

Ad.1 - 5. taget til efterretning.

4 Evaluering formandsmøde
Sag: Formandsmøder 2018 (1880)
Evaluering af formandsmøde 21. marts 2018.

Referat m.m. FORMANDSmøde 21.03.18 i
Sorring

Referatet blev gennemgået.
Mange indbrud i kirke- graver- og
maskinbygninger.
Godt at høre formændene fortælle og en god
inspirationsrunde.
God feedback på kirkegårdstallene. MR føler
medansvar for en fornuftig drift på kirkegårdssiden.
Vigtigt at opgaven deles i provstiet.

Forslag om at tage et emne på, der ikke vedrører
økonomi (medtages på sagsoversigten).

Punktet omkring fastsættelse af kirkeskat sættes på
som punkt på næste møde.
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Mødepunkt Beslutning

5 Regnskab 2017 - alle kasser
Sag: Årsregnskab 2017 kirkekasser (1858)
Kirkekassernes regnskab 2017 afleveret i
Dataarkiv.

5.1. R2017 - Årsregnskaber - sammendrag

5.2. R2017 - 4. Kirkegårdsdrift

HEC redegjorde for tallene, der er indkommet med
årsregnskab 2017 for alle kirkekasser og
gennemgik oversigt over indtægter, udgifter til løn,
udgifter øv. drift samt anlægsbevillinger. HEC
gennemgik også resultatdisponeringen for R2017
for alle kasser.

Desuden gennemgik HEC driftsudgifterne samt
egenfinansiering på kirkegårdene for 2017.

6 PUK-kassen Målsætning 2019
Sag: PUK - kassen 2019 (1901)
Udarbejdelse af målsætninger for PUK-kassen
BU 2019.

Målsætning 2018

PU drøftede målsætninger for 2019 for den nye
valgperiode, som ligger i tråd med målsætningen
for 2018.

Det er provstiudvalgets målsætning:

- At støtte MR i deres arbejde og administrative
opgaver ved afholdelse af særskilte
møder/kurser/erfaringsudveksling møntet på
tillidsposter i MR.
- I dialog med MR sikre, at der er fokus på de
udfordringer, der er på driften og strukturen på
kirkegårdene. PU er ansvarlig for at udstikke
fornuftige økonomiske rammer for driften på
kirkegårdene i dialog med MR.
- At være en god samarbejdspartner for
kommunens skolevæsen gennem KSK - Kirke-
Skole-Kultursamarbejde.
- At styrke samarbejdskulturen mellem provstiets
præster
- At have fokus på en ansvarlig økonomisk politik,
så provstiets økonomi fremtidssikres. Herunder at
skabe økonomisk råderum til store anlægsopgaver.
- Generelt at være i god og åben dialog med MR og
inspirere og støtte samarbejdet samt medvirke til
dialog menighedsrådene imellem.

Særlige indsatsområder:
Formål 3:
- Afholdelse af særskilte
møder/kurser/erfaringsudveksling for
menighedsrådsmedlemmer med særlige
tillidsposter.
- Provstivolontør.
- Afholdelse af konfirmanddag for alle provstiets
konfirmander.
Formål 6:
- Udvikling af præstesamarbejde

7 PUK-kassen BU 2019
Sag: PUK - kassen 2019 (1901)
Udkast til PUK budget 2019 til godkendelse.

Budgetskabelon PUK-BU2019 F

NOTER til PUK BU2019 04.04.18

PU drøftede forslaget til budgettallene 2019.
Specifikke poster herunder husleje blev drøftet.
Konsulentydelser til bygningskonsulent ifm.
vejledninger til vedligeholdelsesplaner, som
fokusområde blev drøftet.

Forslag til foreløbig BU 2019 for PUK-kassen blev
godkendt.
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Mødepunkt Beslutning

8 BU-samråd

Punkter til dagsorden til forberedende
budgetsamråd den 17. maj 2018 i Mariehøj.

Forslag til dagsorden:
- Redegørelse for kirkekassernes årsregnskab 2017
v. HEC.
- Fokus på driften på kirkegårdene med plads til
drøftelse af udvalgets udspil v. JNIS.

9 Skorup - P-bolig
Sag: Ny P-bolig (1745) - Skorup Sogn
Der er afholdt møde med MR ang. ny p-bolig i
Skorup d. 27. marts 2018.

MR til PU Ansøgning af godkendelse af projekt

Notat fra Møde mellem PU og
Tvilum.27.3.2018

Revideret overslag P-bolig Skorup

PU drøftede MR og arkitektens skitseforslag.

Det er PU's opfattelse at projektet er kommet godt
på vej.

Der bevilges byggeudgifter m.m. til bolig,
erhvervsafdeling og garageanlæg til kr. 5.000.000
inkl. moms. I denne sum er indregnet projektering
dvs. udgifter til arkitekt, ingeniør, landmåler,
jordbundsundersøgelse o. lign. Udgifter til
nedrivning bevilges særskilt.

PU anser det ekstra ægtefællekontor i erhvervsafd.
og to badeværelser på 2. sal for at være udover
hvad der må forventes af almindelig god standard i
en præstebolig.  M.h.t. etablering af udearealer kan
MR overveje andre muligheder.

Nedrivningstilladelse indhentes og
jordbundsundersøgelse iværksættes og rapporten
herfra afventes før der skal ske yderligere
projektudarbejdelse.

Når nedrivningstilladelse og rapport fra
jordbundsundersøgelse foreligger kan projektet på
ny sendes til vedtagelse i PU. Skulle
jordbundsundersøgelsen udvise andet i forhold til
det påtænkte projekt rettes henvendelse til provstiet
igen.

PU imødeser et tilrettet projekt til endelig
godkendelse.

10 Skorup - Kirken
Sag: Orgel (1791) - Skorup Sogn
Digitalt orgel:
Tilbud digitalt orgel: kr. 484.905,00 inkl.
moms.
Oplysning om priser udenfor entreprisen:
kr. 8.000 inkl. moms leje af lift
kr. 5.000 inkl. moms til nyt linoliumsgulv

MR til PU ang. Nyt orgel i Skorup

Endeligt tilbud Skorup Kirke digitalt orgel

PU har behandlet MRs ansøgning og bevilger køb
af nyt orgel på kr. 497.905 inkl. moms. Købet
finansieres delvist af donation på kr. 90.081,45 og
400.000,00 kr. fra anlægspuljemidlerne.
Restudgiften dækkes af kirkekassens frie midler.

Provstiet sender  sagen til videre behandling i
stiftet.
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Mødepunkt Beslutning

11 Balle - Kirkegården
Sag: 5% midler 2018 (1899) - Balle Sogn
MR ansøger om indkøb af ny traktor til
kirkegården på kr. 315.000 inkl. moms

Ansøgning til PU

Referat fra møde med Balle Menighedsråd
onsdag den 28

Maskinudvalget gjorde rede for møde med Balle
kirkegård.

Tilbuddet er på mødet mellem MR og
maskinudvalget blevet vurderet og revideret.

Maskinudvalget indstiller til beslutning køb af
rotorklipper og Avant på kr. 248.731,00 efter aftale
med MR og Balle kirkegård.
PU bevilger beløb til anskaffelse af rotorklipper og
Avant traktor på kr. 195.000,00 inkl. moms af
midler som er  reserveret i anlægspuljen.
Restbeløbet finansieres af kirkekassens frie midler.

12 Funder  - Etablering af p-pladser
Sag: Etablering P-Plads Funder Kirkevej 56
(1747) - Funder Sogn
MR anmoder om genoptagelse af behandling af
tidligere fremsendt overslag på nedrivning af
bygninger og etablering af p-pladser.

MR til PU genoptagelse af sag ang. nedrivning
af bygninger og etablering af p-pladser

MR Påbud fra Silkeborg Komm. vedr.
separering af spildevand, Funder Kirkevej 54

MR til PU Silkeb. Komm. separering spilde- og
regnvand

Ansøgning reserveret i anlægspuljen -
Nedrivning af Funder Kirkevej 54 og 56 samt
etablering af parkeringsplads på arealet

PU har behandlet sagen igen.

Anlægning af p-pladsen har en høj prioritet i PU.
Det samlede projekt er dog nødt til at indgå i de
samlede prioriteringer for 2019 som PU foretager
for hele provstiet, da der ikke er midler til projektet
i 2018.

JNIS kontakter menighedsrådet.

13 Sejling - P-bolig
Sag: Renovering stråtag og baderum i
tagetagen (1625) - Sejling Sogn
MR fremsender resultat af licitation på
renovering af 1. sal, samt stråtag på P-bolig til
ialt kr. 1.158.620,63 inkl. moms.

Renovering af Sejling præstegårds 1. sal

Budget efter indhentet tilbud

3 tilbud Sejling præstegård

Tilbudsblanket - Resenbro Tømrer

PUhar modtaget MR's resultat af udlicitering og
godkender det samlede projekt på renovering af tag
og baderum.

PU bevilger kr. 1.100.000,00 inkl. moms, som er
reserveret i anlægspuljen. Restbeløbet på kr.
58.620,63 finansieres af kirkekassens frie midler.

14 Sejs-Svejbæk - lønpulje 2017 PU har taget brug af lønpuljemidler til efterretning
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Mødepunkt Beslutning

Sag: Lønpulje 2017 (1897) - Sejs-Svejbæk
Sogn
MR ansøger om kr. 3.890 af lønpuljen.

LønaftaleBirgitteDanskKirkemusikerforening2
0171209- (Kopi)

lønregulering kirkesanger

og bevilger kr. 3.890 af lønpuljen samt
lønrammeforhøjelse for 2019.

PU anmoder om at ansøgninger om fællesansatte
medarbejdere indsendes til behandling samtidig.

15 Silkeborg  - P-bolig
Sag: Renovering, Vestergade P-bolig (1898) -
Silkeborg Sogn
MR fremsender tilbud på renovering af
Vestergade 36 ifb. præsteskifte på kr. 282.819
inkl. moms.

Ansøgning Silkeborg Provsti - 26.03.2018

Budget over Håndværkerudgifter ved
fraflytning Vestergade 36 Silkeborg

Arbejdsbeskrivelse Vestergade 36. - Kopi

Indkommende tilbud - fraflytning Vestergade
36

PU imødekommer MRs ansøgning og bevilger kr.
282.819 inkl. moms af 5% reservefonden. Arbejdet
kan værksættes.

16 PU - Sagsoversigt
Sag: PROVSTI-OPGAVER (provst+PU)
(1548)

18.03. og 04.04.18 Liste provsti-opgaver

JNIS gennemgik sagsoversigten.
Lønoversigt for kirkefunktionærer medtages på
sagsoversigten. Bilag med lønoversigt sendes ud
efterfølgende.

17 Eventuelt

Møde med kirkeværger og gravere 12. april
2018.
Næste møde den 15. maj 2018,
Budget samråd den 17. maj 2018.

Referat,04-04-2018 Side: 5



Orientering

18 Orientering ved provst, formand m.fl. 1. HEC orienterede om forespørgsel fra Mariehøj
på rådgiveraftale på anlæg af gangbroer. PU
fastholder at MR skal  indgå en totalrådgiveraftale
på det fulde projekt omkring rådgivning vedr.
bygning og arbejdsmiljø. Rådgiveraftalen
fremsendes til godkendelse.

2. HEC orienterede om nye forsøgsrammer
udmeldt fra Kirkeministeriet på en meddelelse fra
20. marts 2018.

Fravær m. afbud: Ingen
Fravær u. afbud: Ingen
Mødet sluttede kl. 19.50
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