
Referat
Silkeborg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 15. august 2018 d. 15-08-2018, 16:00, 

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

Kommentarer:
Kirsten Medom Jensen (kto)
 
Mødet sluttede kl. 21.25

1 - Godkendelse af dagsorden 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt
Godkendelse af dagsorden sag nr. 2018-18577
 

Referat:
Dagsordenen blev godkendt. 

2 - Godkendelse af referat 
Behandlede sager: 
Provstiet Provstiudvalgsmøde 14. juni 2018 (2018 - 11201)

Bilag: Referat fra Provstiudvalgsmøde 14. juni 2018 - 2. udgave 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt.
 
Referat fra PU-møde 14.06.2018 til godkendelse. 

Referat:
Referatet blev godkendt og underskrevet. 

3 - PU- F2 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
PU's nye sagsbehandlings- og journalsystem.

Referat:
HEC viste kort F2 på skærm.
Dato for et aftenkursus fastsættes. KIMJ kontakter Mathias Hede Madsen.



4 - Efterretning 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
3.1. Balle - Hvinningdal Kirke. Sagsnr. 2018-6405.

ÅS har sendt ansøgning om opførelse af Hvinningdal Kirke videre til KM med anbefaling.
 

3.2. Funder - nedrivning. Sagsnr. 2018-15427.
Tillægsbevilling til ansøgning til udgifter til nedrivning af Funder Kirkevej 54 + 56.

 
3.3. Lemming - kirkegården. Sagsnr. 2018-17350.

Tilladelse til etablering af flere urnegravsteder.
 
3.4. Skorup - Kirken. Sagsnr. 2018-16957

Udtalelse vedr. klokkespir fra provstiets bygningskyndige.
 

3.5. Tvilum - Kirkegården. Sagsnr. 2018-16961
Udtalelse vedr. klokkestabel fra provstiets bygningskyndige.

 
3.6 Them - Maskinhus. Sagsnr. 2018-15323.

MR til PU vedr. byggeprojekt.
 

3.7. PU - Folkemøde. Sagsnr 2018-7506.
Bevilling til event til Folkemøde i Silkeborg.

 
3.8. Virklund - Kirkegården. Sagsnr. 2018-23454.

MR om naboklage over træer.
 

 
 

Referat:
Ad. 4.1. Balle - Hvinningdal Kirke. Sagsnr. 2018-6405.

ÅS har sendt ansøgning om opførelse af Hvinningdal Kirke videre til KM med anbefaling. PU
har taget oplysningen til efterretning.

 
Ad. 4.2. Funder - Nedrivning. Sagsnr 2018-15427.

HEC oplyser, at der er givet tillægsbevilling 10. juli 2018 på ansøgning til udgifter til
nedrivning af Funder Kirke 54 + 56. Samlet bevilling til nedrivning på kr. 242.000 kr. PU har
taget punktet til efterretning.

 
Ad. 4.3. Lemming - Kirkegården. Sagsnr. 2018-17350.

JNIS har givet tilladelse til etablering af flere urnegravsteder, hvilket er taget til efterretning.
 
Ad. 4.4. Skorup - Kirken. Sagsnr. 2018-16957.

Udtalelse vedr. klokkespir fra provstiets bygningskyndige.  Menighedsrådet anbefales at få
fejlene fra tidligere renovering udbedret. MR bedes rette henvendelse til Preben Hansen for
at få en vurdering af tidshorisonten for hvornår udbedring af fejl på renovering af klokkespir
vil være nødvendig.
 

Ad. 4.5. Tvilum - Kirkegården. Sagsnr. 2018-16961.
Udtalelse vedr. klokkestabel fra provstiets bygningskyndige. Synsrapporter fra flere



år nævner problemet. MR bedes redegøre for manglende udbedring. Der fremsendes
projektbeskrivelse for udbedringen til PU til videre sagsbehandling herunder godkendelse i
stiftet.
 

Ad. 4.6. Them - Maskinhus. Sagsnr. 2018-15323.
MR til PU vedr. byggeprojekt. Arkitekt og MR har holdt møde med JNIS. Det fremsendte
reviderede del af projekt af 28-06-2018 er taget til efterretning som projekt i budget 2019.
 

Ad. 4.7. PU - Folkemøde. Sagsnr. 2018-7506.
JNIS: Der bevilges kr. 9.000,- til event til Folkemøde i Silkeborg. Taget til efterretning.

 
Ad. 4.8. Virklund - Kirkegården. Sagsnr. 2018-23454.

JNIS redegjorde for naboklage over træer. MR skal behandle klagen, sende afgørelse til
klager og samtidig oplyse klagevejledning.

5 - PUK-kassen - Økonomi 
Behandlede sager: 
Kvartalsrapport PUK-kassen 2018, Silkeborg (2018 - 11674)

Bilag: Kvartalsrapport 2018 2. kvt. Silkeborg Provsti, 180630 Budget, formål 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt.
 
Kvartalsrapport 2. kvt. 2018 til godkendelse. 

Referat:
Kvartalsrapporten for 2. kvt. 2018 blev fremlagt, godkendt og underskrevet.

 

6 - PU - Kirkernes Hus 
Behandlede sager: 
Provstiet, provstikontor i Fredens Gård (2018 - 9785)

Bilag: Kirkernes Hus, Notat fra møde mellem Silkeborg sogn og provstikontoret 
Beskrivelse:
 

Referat:
JNIS redegjorde for møde med arkitekt fra Årstiderne. Arkitekterne har være på besøg i Silkeborg
sognelokaler og på provstikontoret og arkitekten tegner på opgaven pt.
 
Arbejdsgruppe bestå af medlemmer fra Silkeborg Sogns Menighedsråd, KSK/KK44 og provstiet, som
skal lave en forventningsafstemning med hinanden om hensigterne fra parterne. Arbejdsgruppen
kan derfra videre eventuelt indkalde øvrige menighedsråd til visionsdrøftelse af muligheder, forslag
og ideer.

7 - PU - BU2019 alle kirkekasser 
Behandlede sager: 
Provstiet, Budget 2019 Sogne (2018 - 3690)

Bilag: 0. BF2019 Forslag til årsbudget 2019 - notat (PU 15-08-2019), 1. 2019 Kirkelig ligning (PU
15-08-2018), 2. BB2019 Budgetbidrag - alle kasser (PU15-08-2018), 3. BB2019 Kirkekassernes



anlægsønsker (PU 15-08-2018), 4. BB2019 Kirkekassernes merudgiftsønsker (PU 15-08-2018), 5.
BF2019 Anlægsopgaver - bruttoliste (PU 15-08-2018), 6. BF2019 Forslag driftsrammer (PU 15-08-
2018), 7. BF2019 Overordnet ramme for drift og anlæg (PU 15-08-2018), B2019 Bryrup-Vinding-
Vrads, B2019 Linå, B2019 Linå tillæg, B2019 Them, B2019 Virklund 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt.
 
Endelig budgetudmelding alle kasser til godkendelse. 

Referat:
Silkeborg Kommune har ved det fælles budgetmøde den 13. august oplyst, at ligningsgrundlaget for
kirkeskatten udgør 12.932.588.000 kr. Udskrivningsgrundlaget er foretaget på baggrund af
statsgarantien.
 
Landskirkeskatten udgør 19.296.000 kr.
 
Der var enighed om at forsøge at bevare en opsparing/indefrysning til evt. tilbagebetaling af for
meget tildelt kirkeskat ifm. selvbudgetteringen i en mellemregning med kommunen på 0,01% .
 
Dvs. at der til disposition i Silkeborg Provsti er kr. 102.270.000 med deraf følgende fordeling mellem
parterne:
- Gl. Kjellerup Kommune (16,9%) 17.284.000 kr.
- Silkeborg Provsti (83,1%) 84.986.000 kr.
 
Fremskrivningsprocent på drift og løn er 1%.
 
HEC gennemgik kirkekassernes merudgiftsønsker (bilag 5) samt anlægsønsker (Bilag 6) til BB2019.
 
Merudgifter på drift beløber sig til kr. 218.680. Anlæg fra kirkekasserne beløber sig til 25.340.146 kr.
inkl. opfyldning af 5%-reserven og opsparing. Der kan forekomme justeringer grundet enkelte
nærmere afklaringer.
 
PU godkendte det fremlagte BF2019 på anlægs- og merudgifter.

8 - PU - evaluering budgetmøde Gl. Kj/Silkeborg 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Silkeborg Kommune arbejder med en fremskrivning på 2% på udskrivningsgrundlaget.
 
Ove Sondrup fremlagde tal på baggrund af statsgarantien, da det er det eneste grundlag, der
kan gøres beregninger ud fra.
 
Der er god tilgang til kommunen af tilflyttere fra andre kommuner, samt højt fødselstal. Der er stor
byggeaktivitet i kommunen. Den ubekendte faktor er, hvordan det påvirker medlemstallet.  

9 - Gødvad - Personalenormering 
Behandlede sager: 



Gødvad og Lille Hids kordegneopnormering (2018 - 15340)

Bilag: 20180629 tættekamsmøde tilrettet 060718 (002), Gødvad Beregningsskema kordegn juli
2018, Lille Hids Beregningsskema kordegn, 2018 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt.
MR har indsendt tilrettede vurderingsskemaer vedr. kordegnefunktion for Gødvad og Lille Hids. 

Referat:
HEC redegjorde for mødet med menighedsråd og kordegne den 19. juni.
 
Bevilling indtil dato iflg. budget: kr. 1.186.861.
Bevilling efter nyt timetal:          kr.  1.349.861
 
Ialt øget driftsbevilling til løn kr. 163.000.
 
PU har behandlet ansøgningen og har på det foreliggende grundlag truffet en afgørelse, der bevilger
en forøgelse af driftsrammen med kr. 163.000.
 
PU vurderer, at der ikke umiddelbart er sket en påviselig udvidelse af opgaver og at
grundlaget bygger på et skøn og ikke på en timeregistrering, hvilket gør det svært at træffe en
afgørelse ud fra. PU så gerne at menighedsrådet havde foretaget en timeregistrering samt
givet forslag til løsninger inden for den givne ramme fremfor udelukkende at fokusere på at få en
øget bevilling, som får konsekvenser for øvrige sogne i provstiet.
 
Der har været tiltag inden for branchen, der burde skabe en større effektivitet, som ikke ses afspejlet
i vurderingen. Rationaliseringsgevinsten ved at større samarbejde synes ikke at spores.
 
Lønrammen vil blive udvidet med ovenstående bevilling i det endelige BU2019. Afregning for 2018
sker efter indsendelse af opgørelse for faktisk afholdte timer for 4 mdr. af 2018, altså med op til en
1/3 af lønrammebevillingen.

10 - Funder - Kirken 
Behandlede sager: 
Byggesag - Funder Kirke - Silkeborg Provsti - sommerdør i våbenhus (2018 - 20801)

Bilag: Ansøgning stiftet sommerdør, S25C-918062811540, Funder kirkedør 2 (002), Tilbud om
sommerdør, 3, 2, 1, Til mr. Funder Kirke - Silkeborg Provsti - amodning om yderligere oplysninger,
Funder Kirke, ny sommerdør, 07.08.2018[16579], Funder.sommerdør 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt.
MR indsender ansøgning på kr. 75.250,00 inkl. moms til ny sommerdør til våbenhuset iht. til BU 2016 +
2017. 

Referat:
PU har behandlet menighedsrådets projektbeskrivelse af en ny sommerdør til våbenhuset i Funder
Kirke og vi har med interesse læst Aarhus Stifts skrivelse med konsulentudtalelser til
menighedsrådet.

PU kan ikke på nuværende tidspunkt finde midler til projektet og afventer en nærmere
beskrivelse samt et endeligt økonomisk overslag over den fulde udgift, før der tages endelig stilling
til økonomien i projektet. Desuden afventes Aarhus Stifts endelige godkendelse.



11 - Svostrup - Kirken 
Behandlede sager: 
Svostrup MR kirkedige (2018 - 10067)

Bilag: Svostrup Kirke, ansøgning om portsøjler til budget 2019, ansøgning provsti portsøjler
Svostrup, tilbud Portsøjler, Svostrup Kirke, Palle Koch tilbud om tilsyn m.m., rev.kirkegårdsplan
12.4.2016, tilbud lindetræer Svostrup, kirkegårdskonsulent lønopgørelse nr. 278, Svostrup Kirke,
udtalelse fra kgl bygningsinsp. 14.05.2018, Arbejdsbeskrivelse 29. maj 2018, tegning søjler.bilag
til arbejdsbeskrivelse 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt.
MR indsender ansøgning om tillægsbevilling på kr. 248.980,02 til omsætning af 4 portsøjler.
Projektbeskrivelse fremsendt. BU 2018.

Referat:
PU har modtaget og behandlet MRs projektbeskrivelse på portsøjlerne. Sagen videresendes til de
kirkelige myndigheder til godkendelse.
 
PU bevilger 432.000 kr. inkl. moms til det samlede projekt med omsætning af dige samt portsøjler,
heraf finansieres de 100.000 kr. af menighedsrådets frie midler.

12 - Balle - Kirkegården 
Behandlede sager: 
Anlægspulje 2018 Balle hække kirkegård (2018 - 20836)

Bilag: Tilbud fra Christians Anlæg, Tilbud fra Winther og Trolle, Ansøgning renovering af gamle
hække 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt.
MR ansøger om kr. 119.400,00 inkl. moms til renovering af gamle hække iht. BU2018. 

Referat:
PU har behandlet ansøgningen på renovering af brede, gamle hække. PU bevilger 50.000 kr. som
reserveret i anlægspuljen under forudsætning af at restbeløbet op til kr. 119.400 inkl. moms
finansieres af MR's frie midler.
 
Beløbet udbetales til kirkekassen ved indsendelse af dokumentation for arbejdets udførelse.
 

13 - Linå - Kirkegården 
Behandlede sager: 
Byggesag - Linå Kirke - Silkeborg Provsti - omlægning af belægning på eksisterende stier samt
forplads (2018 - 21884)

Bilag: pu_brev (2), faktura_schønherr 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt.
MR fremsender ansøgning om bevilling af udgifter til forprojekt på kr.  50.000,00 inkl. moms iht. BU 2018.

Referat:
PU har behandlet menighedsrådets indsendte ansøgning om frigivelse af reserverede midler til
udarbejdelse af skitsebeskrivelse på omlægning af belægning på stier og forplads foran kirken. PU



bevilger frigivelse af de reserverede midler på kr. 50.000 jf. anlægspulje 2018.
 
MR bedes indsende den indgåede rådgivningsaftale med Schønherr til provstiet. 
 
Beløbet udbetales til kirkekassen snarest, da dokumentation for afholdt udgift er medsendt.

14 - SKK - Kirkegården 
Behandlede sager: 
Anlægspulje 2019 SKK materialeplads Vestre kirkegård (2018 - 21681)

Bilag: Ansøgning projektering materialeplads 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt.
SKK ansøger om kr. 100.000,00 til indgåelse af arkitektbistand til renovering af materialeplads iht. BU 2018.

Referat:
PU har behandlet SKK's ansøgning om midler til udarbejdelse af forprojekt og bevilger kr. 100.000
inkl. moms.
 
Rådgivningsaftale skal fremsendes til godkendelse i PU, før det videre materiale med den endelige
projektbeskrivelse udarbejdes. Der er god hjælp at hente i håndbogen på DAP´'en under
Byggesagsgang.

15 - Balle - P-plads 
Behandlede sager: 
Byggesag - Balle kirke - Silkeborg Provsti - sti mellem sognegård og kirkegård. (2018 - 20845)

Bilag: Gangsti mellem Balle Kirke og Balle Sognegård, Tegninger og beskrivelser - Linjen
arkitekter, Tilbud fra Winther og Trolle, Tilbud fra Christians Anlæg, Overslag på belysning Solid
Light 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt.
MR ansøger om frigivelse af frie midler på kr. 120.500,00 inkl moms til etablering af gangsti mellem
sognegård og kirke. 

Referat:
PU har behandlet MR's ansøgning og bevilger frigivelse af del af frie midler til afgrænsede projekter
på R2017 på kr. 120.500.
 
Projektet fremsendes til Aarhus Stift til godkendelse.

16 - Linå - Kirken 
Behandlede sager: 
Frie midler Linå monitor kirke (2018 - 23374)

Bilag: pu_monitorbrev 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt.
MR ansøger om frigivelse af frie midler til indkøb af monitor til kirken på kr. 55.937,00 inkl. moms og ekskl.
håndværkerudgifter.

Referat:



PU har behandlet menighedsrådets orientering om opsættelse af monitor i Linå Kirke og brug af
donation og frie midler til formålet. Ansøgningen imødekommes vedr. brug af frie midler. Brug af
donation tages til efterretning.
 
Hvis der på nogen måde gøres indgreb i væggen ved elektriker, murer el. lign i forbindelse
med ophængning, skal der via provstiet indsendes projekt til godkendelse hos de kirkelige
myndigheder.

17 - Skorup-Tvilum - Kirkegården 
Behandlede sager: 
Skorup-Tvilum Redskabsbærer kirkegård (2018 - 23343)

Bilag: Multione, Tilbud Multione, Tilbud Avant, Overslag avant 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt.
MR ansøger om midler til indkøb af ny maskine til kirkegården på kr. 219.900,00 inkl. moms. 

Referat:
PU har modtaget menighedsrådets ansøgning og henviser til, at maskinudvalget skal kontaktes for
et møde, før der arbejdes videre med anskaffelsen.
 
PU bevilger det ansøgte beløb på kr. 219.900 inkl. moms, hvoraf de 100.000 kr. dækkes af de frie
midler. Beløbet udbetales efter maskinudvalget har afgivet udtalelse og ved fremsendelse af
faktura fratrukket afløftet moms.

18 - Virklund - Sognehus 
Behandlede sager: 
Virklund bøgepur foran sognehus tillægsansøgning (2018 - 16346)

Bilag: VS Virklund - bøgepur foran sognehus, 20180608100626256 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt.
 
MR indsender ansøgning på udgifter på kr. 73.125,00 inkl. moms til bøgepur foran sognehuset. 

Referat:
PU har behandlet menighedsrådets ansøgning om dækning af anskaffelse af plantning af bøgepur
ved sognehuset og kan ikke se, at der tidligere er bevilget penge til beplantningen.

 
PU bevilger kr. 73. 125 inkl. moms og beløbet finansieres ved brug af menighedsrådets frie midler.

19 - Linå - Kirkegården 
Behandlede sager: 
Byggesag - Linå Kirkegård - Silkeborg Provsti omlægning af dige (2018 - 18206)

Bilag: Ansøgning til Silkeborg Provstiudvalg Digepuljen, Ansøgning til PU digepuljen hvide mur,
Kgl. byg.inspek.rapport om mure og kirke, Hvid vestmur tilbud fra Mariehøj Murerforret. 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt.
MR indsender ansøgning på udgifter til reparation af vestvendt dige på kr. 92.395,00 inkl. moms til 1. etape
jf. provstesyn 2018.



Referat:
PU har modtaget MR's ansøgning og bevilger de afsatte midler i anlægspuljen 2019.
 
Der synes, at ansøgningen tager udgangspunkt i eet tilbud. Lovgivning foreskriver to tilbud, hvorfor
menighedsrådet skal indhente et tilbud nr. 2.

1. etape på kr. 92.395 ekskl. moms bevilges og foretages efter de beskrivelser som Den Kgl.
Bygningsinspektør har oplyst. Menighedrådet er ansvarlig for at orientere håndværkere om
arbejdets udførelse iht. bygningskyndigs rapport samt sikre arbejdet udføres som beskrevet ellers
bør menighedsrådet indhente faglig hjælp.

 

20 - Dallerup - Kirken 
Behandlede sager: 
5%-midler affugter Dallerup Kirke (2018 - 20906)

Bilag: Ansøgning til Silkeborg Provstiudvalg, VS Ansøgning fra Dallerup MR., kirkevej 29 affugter 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt.
MR indsender ansøgning om dækning af udgifter til affugter til Dallerup Kirke på kr. 37.812,50 inkl. moms. 

Referat:
PU har behandlet MR's ansøgning om bevilger 5%-midler til dækning af anlægsudgiften på kr.
37.812,50 inkl. moms. 
 
Beløbet udbetales til kirkekassen ved indsendelse af dokumentation for den faktisk afholdte udgift.

21 - Balle - Kirkegården 
Behandlede sager: 
5% midler sikring af gravsten Balle (2018 - 20861)

Bilag: Elses billeder 362, Elses billeder 365, Faktura fra Miljøhuset, Overslag over udgifter til
sikring af gravsten, Lapidarie efter sikring, Lapidarie efter sikring2, Lapidarie efter sikring3,
Ansøgning om 5% midler i forbindelse med sikring af gravsten 
Beskrivelse:
Beslutningspunkt.
MR ansøger om dækning af uforudsete driftsudgifter til sikring af gravsten på kr. 16.400 inkl. moms.  

Referat:
PU har behandlet MR's ansøgning om dækning af udgifter til sikring af gravminder.
 
PU bevilger penge til fredede gravminder, men ikke til ikke-fredede gravminder. Udgiften til
Miljøhuset dækkes af egne frie midler. Der skal derfor indsendes en fornyet 5%-ansøgning på den
endelige opgørelse på udgifter for sikring af de fredede gravminder til provstiet.

22 - Liste provsti-opgaver 
Behandlede sager: 
Provstiet, Sagsoversigt 2018 (2018 - 7265)

Bilag: 18.08.15 Liste provsti-opgaver 
Beskrivelse:



Liste provsti-opgaver 

Referat:
Tilmelding/afmelding ang. indgåelse af aftaler om maskiner. Reminder sendes til de sidste
menighedsråd.
 
OBS på lønoversigt kirkefunktionærer

23 - Eventuelt 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Næste PU-møde onsdag den 12. september 2018. Afbud fra Erling Lemming.
 
Møde med Alderslyst kirkegårdsbestyrelse fredag den 17. august kl. 13.00 på provstikontoret. 
 
Møde med Virklund Sogns menighedsråd torsdag den 6. eftermiddag eller fredag den 7. sept.
formiddag el. eftermiddag. Endelig besked sendes ud.
 
Kursus i F2 Touch forslag: onsdag den 29. august kl. 19.00. KIMJ kontakter Mathias.

24 - Orientering v. provst, formand m.fl. 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
24.1. PU - Landemodegudstjeneste. Sagsnr. 2018-17165.

Indbydelse til Landemode den 29. 08.2018 kl. 10.00. Frist for tilmelding 20.08.2018.
 

24.2. PU - Provstiudvalgsmode. Sagsnr. 2018-17165.
Indbydelse til provstiudvalgsmode den 15. 11.2018 kl. 16-20. Diakonhøjskolen. Frist for tilmelding
1.11.2018.

 

Referat:
24.1: Landemodegudstjeneste taget til efterretning.
24.2: Dagsorden provstiudvalgsmode  15. november sendes ud med referatet.

Silkeborg Provsti – Møder - 15-08-2018, 16:00


