
Referat
Silkeborg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 12. september 2018 - d. 12-09-2018 kl. 16:00 til 20:00

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

Kirsten Medom Jensen (kto)
Mødet sluttede kl. 20.05.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt.
Godkendelse af dagsorden 

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

Bilag:
Provstiudvalgsmøde 12. september 2018 -
dagsorden - 06-09-2018 143907

Dagsordenen blev godkendt. 

2 - Godkendelse af referat

Beslutningspunkt.
Godkendelse af referat fra PU-møde 15. august
2018. 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 15.
august 2018 (2018 - 18577)

Bilag:
Provstiudvalgsmøde 15. august 2018 - referat - 23-
08-2018 125503

Referatet fra PU-møde 15. august 2018 blev
godkendt og underskrevet. 

3 - Efterretning

1. Skorup - P-bolig. Sagsnr. 2018-7005.
MR har via arkitekt fremsendt opdatering på aktuel
situation samt nedrivningstilladelse.
 

Ad. 1. Skorup - P-bolig.
PU har taget MRs opdatering på status vedr. p-bolig i
Skorup til efterretning.
 
Ad. 2. Skorup - Kirken.
PU har taget ÅS godkendelse af digitalt orgel til



2. Skorup - Kirken. Sagsnr. 2018-3344.
ÅS godkendelse af digitalt orgel.
 
3. Skorup - Kirken. Sagsnr. 2018-16957.
MR svar angående reparation af tagrytter/klokkespir
 
4. Skorup - Kirkegården. Sagsnr. 2018-23343.
Referat fra maskinudvalgets møde ang.
redskabsbærer 30. august 2018.
 
5. SKK - vedtægter. Sagsnr. 2018-24958.
Nye vedtægter for SKK godkendt.
 
6. Puljemidler Reformationsjubilæum Aarhus Stift.
Sagsnr. 2018-27275.
Tilbageførsel af ubrugte puljemidler til
reformationsjubilæum 2017.
 
7. KK44- koordinator. Sagsnr. 2018-25109.
Ansættelse af ny koordinator. Midler flyttes fra øvrig
drift til løn.

Sager:
Vedtægter SKK (2018 - 24958)
Skorup Klokkespir (2018 - 16957)
Skorup ny præstebolig (2018 - 7005)
Reformationsjubilæet Aarhus Stiftsråd (2018 -
27275)
Koordinator KK44 (2018 - 25109)
Skorup-Tvilum Redskabsbærer kirkegård (2018 -
23343)

Bilag:
Tagrytter Skorup kirke 2018, Vedtægt for SKK
2018xxxx, Til PU - Vedtægt for SKK 2018xxxx, Skorup
Præstegård, 20180827130610131, 101-A -
Situationsplan, eksist forhold, 112-A - Situations- og
grundplan, fremt forhold, 122-A - Facader, fremt
forhold_, 132-A - Tvær- og længdesnit_,
Nedrivningstilladelse til Thorsøvej 42, 8882 Fårvang -
Scannet., Tilbageførsel af ubrugte provstimidler til
Reformationsjubilæet, 180904 Brev til provstier om
tilbageførsel af restmidler, Overordnet regnskab
fællesudgifter Refjubi til LK, Oversigt tilbageførsler til
provstierne, Evaluering Jubilæumsudvalg 180226, SV
Ansættelse af koordinator i KK44, Referat fra møde
ved Skorup Kirkegård 30 aug 2018

efterretning.
 
Ad. 3. Skorup - Kirken.
MR's orientering ang. reparation af
tagrytter/klokkespir er taget til efterretning og PU
anmoder om opgaven medtages i behørig tid og i
forbindelse med den almindelige budgetbehandling.
Dette meddeles menighedsrådet.
 
Ad. 4. Skorup - Kirkegården.
PU har taget referat fra maskinudvalgets møde ang.
redskabsbærer 30. august 2018 til efterretning.
 
Ad. 5. SKK - vedtægter. Sagsnr. 2018-24958.
Nye vedtægter for SKK er blevet godkendt, hvilket er
taget til efterretning.
 
Ad. 6. Puljemidler Reformationsjubilæum Aarhus
Stift. Sagsnr. 2018-27275.
Tilbageførsel af ubrugte puljemidler til
reformationsjubilæum i 2017 er taget til efterretning.
 
Ad. 7. KK44- koordinator.
Ansættelse af ny koordinator. Midler flyttes fra Øvrig
driftsudgifter til Løn, hvilket er taget til efterretning.
 
Ad. 8. Klagesag - Klokkeringning Silkeborg Kirke.
Udtalelse fra Silkeborg Sogns Menighedsråd.
PU tilslutter sig menighedsrådets svar og har taget
udtalelsen til efterretning. PU har ikke yderligere
kommentarer til sagen. Dette meddeles stiftet.
 
Ad. 9. Stiftsudvalg for konfirmandtræf. Sagsnr. 2018-
17165.
Svar vedr. fælles konfirmandtræf senest 1. oktober.
Sagen er taget til efterretning. JNIS sender en
svarskrivelse.
 
Ad. 10. Sejling-Sinding - konfirmandunderviser.
Der er bevilget 5% midler til undervisning af
konfirmander i tiden, hvor embedet i Sejling-Sinding
har været vakant, hvilket er taget til efterretning.

4 - PU - Evaluering af BU-samråd 2018

Evaluering af budgetsamråd 23.08.2018 i Virklund
Sognehus. 

Det drøftedes om fremlægning af budgetbevillinger
til menighedsrådene kan være anderledes. Der er
et ønske om at give MR mulighed for skriftligt at få
udleveret hvilke anlæg PU har budgetsat.



Sager:
Provstiet, Budgetsamråd 2018 (2018 - 6217)

Bilag:
Referat Budgetsamråd d. 23.08.18

Brevene sendes ud og kommer der nærmere
beskrivelser fra PU er det nærmest to afleveringer og
er det hensigtsmæssigt?
Formanden afleverede alle bevillinger uden beløb på
dias.
Hvad er budgetsamrådets funktion? Budgetsamrådet
skal give nogle pejlemærker af, hvad de økonomiske
midler skal bruges til. PU er sat til at sørge for
forvaltning og prioriteringen af de økonomiske
midler. PU kan godt være med til at sætte gang i
tankerne om, hvordan midlerne bruges af
menighedsrådene, hvilket oplægget ved Esben
Thusgaard er et eksempel på.
Er informationsmængden for stor og lukker ned for
dialogen med menighedsrådene? PU vil være
opmærksom på, at der bevares en åben dialog med
menighedsrådene.
 
Menighedsrådene vil gerne have lejlighed til at
udveksle hvilke tiltag de allerede gør og lykkes med
eller ikke lykkes med.
Der er store opgaver i menighedsrådene, som især
i de små sogne kan føles tunge at løfte.
 
Esben Thusgaards oplæg om samskabelse mellem
samfund og kirke var med til at sætte tanker i gang
hos menighedsrådene og et rigtig godt indslag, som
menighedsrådet kan bruge til en videre drøftelse i
menighedsrådene. Drøftelsen tænkes taget op
igen ved formandsmødet.
 
Vedr. debatten fra forslaget om fælles
regnskabskontor. Emnet blev drøftet og PU har den
holdning, at regnskaberne bliver ført på god og
betryggende vis og vil tage det op igen, hvis der
kommer en henvendelse fra et eller flere
menighedsråd om et fælles regnskabskontor.

5 - PU - formandsmøde

Punkter til dagsorden til formandsmøde 30. oktober
i Kragelund.

Inspirationen fra Esben Thusgaards oplæg om
samskabelse mellem samfund og kirke føres videre.
Overvejelser om menighedsrådene kan bruge nogle
af de tanker som Esben Thusgaard førte videre i
"Folkekirken 3.0" sættes på dagsorden.

6 - PU - Takstgruppen

Beslutningspunkt.
Takstudvalget - fastsættelse af kirkegårdstakster for
2019.

Sager:
Provstiet, kirkegårdstakster 2019 Takstudvalg (2018 -
27395)

Bent Braüner fremlagde gruppens arbejde. Der er
taget et udsnit af 4 kirkegårde - land og by.
 
1. Timekostprisen på visse kirkegårde kan mangle
ledelsestid el. andet og derfor anbefales 5% stigning
til 347,50 (2018). Kostpris efter regulering: 351,00
kr for 2019.
 
2. Oversigt over tidsforbrug til pleje og



Bilag:
Oplæg fra takstudvalget til PU vedrørende
fastsættelse af kirkegårdstakster fremadrettet,
PU.Takstgruppe.Vedr takster 2018, PU. Eksempel fra
Viborg på 2018_Foelgebrev_til_takstblad,
PU.Takstgruppe. KD leder kirkegårdstakster
16032018, Faslæggelse af kirkegårdstakster
gældende fra 2019

vedligeholdelse af gravstedstyper: Silkeborg Provstis
indstilling af timer tages til efterretning og anvendes.
 
2a. Tager udgangspunkt i 2: tidsforbruget tager afsæt
i Silkeborg Provstis og hæves ikke.
 
3. Gruppens anbefaling følges: Hækpleje er en del af
kirkegårdens fællesareal. Der afregnes
ved erhvervelse. Det betyder at det for medlemmer
er gratis og at ikke-medlemmer betaler for hækpleje
ved erhvervelse.
 
4. Gruppen anbefaler stigning af erhvervelse for
ikke-medlemmer. Beregningerne skal laves, så de er
tydelige for PU i beslutningsprocessen.
 
5. Gruppens anbefaling følges om brug af provstiets
timekostpris ved fornyelse.
 
5a. Gruppens anbefaling følges om årlig regning for
obl. pleje ved fornyelse af plænegravsteder m.fl.
 
6. Gruppen ønsker et fælles takstblad med
vejledning. PU anbefaler dette. Der nedsættes et
takstudvalg bestående af 2 personer med kendskab
til kirkegårdene, og hvor også de små kirkegårde er
repræsenteret. Takstudvalget skal lave
et dybdegående beregningsgrundlag samt en skriftlig
takstvejledning. Der kan evt. afsættes en pulje til
honorering af opgaven. JNIS arbejder videre med
det.
 
7. Der er ikke på nuværende tidspunkt basis for, at
PU kan udvide samarbejdet i Aarhus eller Viborg
Stift.

7 - PU - Likvide midlers placering

Beslutningspunkt.
Stillingtagen til de likvide midlers placering iht. til
den finansielle revision.

Sager:
PUK-kassen generelt (2018 - 27323)

Bilag:
Revisionskrav likvide midler PUK-kassen

PU hensætter ca. 5. mio. i danske obligationer til de
kommende store anlægsarbejder i provstiet. Der
rådføres med Sydbank omkring et
hensigtsmæssig tidspunkt for investeringen. 
 
PU fastholder Sydbank som bankforbindelse.

8 - PU - lønpulje

Beslutningspunkt.
Vedtagelse af afsættelse af midler til 0,5% lønpulje. 

PU har vedtaget at fortsætte 0,5% puljen til
menighedsrådets brug ved lønforhandlinger. 



9 - Svostrup - lønpulje

Beslutningspunkt.
MR informerer om brug af 0,5% lønpulje
til individuel lønaftale for graver på kr. 4.000 i 2012-
niveau. 

Sager:
Lønpulje 2017 Svostrup (2018 - 25334)

Bilag:
Ansøgning om lønpulje, Lønaftale Ole 1.1.2018, Fwd
VS lønforhandling

PU har taget menighedsrådets information vedr.
lønforhandling til graver på kr. 4.278,73 i
nutidskroner til efterretning
 
Beløbet for 2018 udbetales nu og det regulerede
beløb på 4.299,89 (pr. 1. oktober 2018) udbetales i
januar 2019. Lønrammen forhøjes med
lønreguleringen fra 2020.

10 - PU - Radonmåling

Beslutningspunkt.
Radonmåling af præsteboliger, der skal afholdes
provstesyn i i 2019 til kr. 3.520,00 ekskl. moms pr.
bygning. 
Alderslyst, Balle, Gødvad, Sejling.

Sager:
Provstiet, bygningskyndig radonmåling
bygningsvedligehold (2018 - 7114)

Bilag:
Gældende regler om radon 2018 - kort udgave (3),
Søren Garde - Tilbud på radonmåling, Silkeborg
Provsti. Vedr. radonmåling. 30.08.2018

PU tager Preben Hansens anbefaling til efterretning
og afsætter en pulje på 26.000 kr. inkl. moms i 2019
til formålet. Målingerne foretages i præsteboligerne i
de 6 præsteboliger i Alderslyst, Balle, Gødvad og
Sejling sogne, hvor der i 2019 er provstesyn. Der
afregnes med det enkelte menighedsråd pr. faktura,
som derefter kan søge midler hjem via 5% midlerne.
 
Fremadrettet er det provstiets arkitekt, der foretager
målingen.

11 - Alderslyst - Kirkegården

MR fremsender udredning for selvadministration af
maskiner på Alderslyst Kirkegård. jf.
budgetlægning. Sagsnr. 2018-27294.
 
Bilag fremsendes senere.

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

Bilag:
Alderslyst kirkegård - Notat, Alderslyst - Budget vedr.
kirkegården m. forklaring, Alderslyst -
Maskinoversigt m. forklaring

PU har modtaget Alderslyst kirkegårds redegørelse
vedr. selvadministration af udskiftning og køb af
maskiner, som danner beslutningsgrundlag for at PU
bevilger:
 
1. Maskinbevilling afsættes årligt i budgettet på
152.000 kr. Ordningen evalueres efter 4-5 år.
2. Lønbesparelsen udgør 388.784 og reduceres i
lønrammen i 2019.
3. - Grundet øget udgifter til bortskaffelse af affald
forhøjes driftsrammen med 25.000 kr.
- Der bevilges en engangsudgift på driftsrammen til
udskiftning af hække på 100.000 kr.
 
Menighedsrådet modtager efterretning herom i
forbindelse med budgetudmelding 2019.
 
 



 

12 - Sejling - P-bolig

Beslutningspunkt.
MR har indhentet tilbud på fjernelse af stor døde
grene fra træer i præstegårdshaven på kr. 44.125,00
inkl. moms. jf. synsrapport samt BB 2019. 

Sager:
Anlægspulje Sejling-Sinding fældning af døde grene
P-have (2018 - 25244)

Bilag:
ansøgning fældning af træer i præstegårdshaven
210818, bilag 1 og bilag 2

PU har behandlet menighedsrådets ansøgning og
bevilger kr. 44.125 inkl. moms til fjernelse af døde
grene fra diverse træer iht. fremsendt tilbud.
 
Beløbet er hensat i BU2019, men kan søges hjem nu
efter fremsendelse af opgørelse for faktisk afholdte
udgifter.  Den resterende del af opgaven som MR har
beskrevet i BB2019 besigtiges ved provstesyn i 2019.

13 - SKK Synsudskrift

Beslutningspunkt.
Synsudskrift for Silkeborg Kirkegårde og
Krematorium.

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

Bilag:
Synsudskrift 18062018

PU har behandlet synsudskrift fra Silkeborg
Kirkegårde og Krematorium.
 
Det fremgår ikke om, der er foretaget en udbedring
af pkt. 5 Udendørs vand (nye mangler), men PU
antager, at der er taget hånd om sagen. 
Standardafgørelse.
 
 
 

14 - Balle Synsprotokoller

Beslutningspunkt.
Godkendelse af synsprotokol for
1. Hvinningdal Kirke
2. Balle Sognegård 

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

Bilag:
Synsprotokol Hvinningdal Kirke 2018, Synsprotokol
Balle Sognegård 2018

PU har behandlet MRs indsendte synsprotokol og
tager til efterretning, at menighedsrådet ikke har
ældre eller nye mangler til udbedring ved
Hvinningdal Kirke og Balle Sognegård. 

15 - Kragelund - indretning af kirken

Beslutningspunkt.
ÅS har fremsendt godkendelse af ændring af
indretning i Kragelund Kirke. 

Sager:

PU har taget Stiftets godkendelse til efterretning. MR
må indhente et overslag på opgaven. Kan opgaven
udføres over driften kan menighedsrådet udføre
opgaven iht. godkendelsen. Overstiger overslaget
30.000 kr. inkl. moms, som er den nedre grænse for
anlæg, medtages opgaven som et anlægsønske
i budget 2020. 



Byggesag - Kragelund Kirke - Silkeborg Provsti -
flytning af inventar (2018 - 10240)

Bilag:
Aktdokument, Til mr. Kragelund Kirke - Silkeborg
Provsti - tilladelse til flytning af inventar og
etablering af børnehjørne, Kragelund Kirke, flytning
af inventar, 20.08.2018, Kragelund, udtalelse,
flytning af inventar, til Stift 28. aug. 2018

16 - Kragelund - Kirken

Beslutningspunkt.
MR fremsender projektbeskrivelse for
revnedannelser i østgavl på kormur samt overslag på
kr. 116.500 inkl. moms iht. konsulentrunde. 

Sager:
Kragelund Revnedannelser korets østgavl (2018 -
26972)

Bilag:
Fwd Kragelund kirke - Revner i kormur, Forslagsbrev
m. overslag, Kragelund Kirke Notat Samlet merged.

PU har modtaget menighedsrådets
indhentede projektbeskrivelse samt økonomisk
overslag for revnedannelse i korets østgavl. En
undersøgelse, der er iværksat på foranledning af
konsulentrunden.
 
PU bevilger 116.500 kr. inkl. moms til udbedring af
revner. PU forventer, at de øvrige punkter fra
konsulentrapporten er udført over driften.
 
Sagen sendes til godkendelse hos de kirkelige
myndigheder.
 
 

17 - Virklund - Prohiberet konto

Beslutningspunkt.
MR ansøger om frigivelse af midler på kunstkonto til
indkøb af udsmykning på kr. 23.204,24 inkl. moms
(dokumenterede udgifter). 

Sager:
Virklund prohiberet konto til kunst (2018 - 25622)

Bilag:
Ansøgning prohiberet kunstkonto Virklund,
20180905151353969

PU har modtaget MRs ansøgning om tilladelse til
brug af midler fra prohiberet konto nr. 7179.1053078
i Jyske Bank. PU har behandlet MRs ansøgning og
bevilger tilladelse til brug af 23.204,24 kr. inkl.
moms, som er faktisk afholdte udgifter til anskaffelse
af kunst til sognehuset.
 
Kontoen fremgår ikke af regnskabet.
Menighedsrådet bedes fremadrettet oplyse kontoen
i årsregnskabet.

18 - Silkeborg - 5% midler

Beslutningspunkt.
MR ansøger om dækning af afholdte udgifter af ikke-
budgetsatte synsudsatte opgaver på kr. 31.302,00.
inkl. moms.

Sager:
5% reservefond Silkeborg synsudsatte opgaver (2018
- 27389)

PU har behandlet MRs ansøgning og må meddele, at
der ikke kan bevilges 5% midler, da de udførte
synsudsatte opgaver ikke er uforudsete udgifter.
Menighedsrådet kan ved manglende likviditet
ansøge om et likviditetslån i provstiet.



Bilag:
Aktdokument, Ansøgning Silkeborg synsudsatte opg.

19 - Silkeborg - 5% midler

Beslutningspunkt.
MR ansøger om dækning af uforudsete følgeudgifter
ifm. kirkerenovering på kr. 85.718,05 inkl. moms. 

Sager:
5% reservefond Silkeborg følgeudgifter
kirkerenovering (2018 - 27385)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning Silkeborg følgeudgifter
kirkerenovering

PU har behandlet MRs ansøgning og bevilger det
ansøgte beløb på kr. 85.718,05 inkl. moms.
Menighedsrådet oplyser, at anskaffelse af ny
katafalk var nødvendig p.g.a. uhensigtsmæssigt stor
højdeforskel mellem rustvogn og den gamle
katafalk grundet omlægning af adgangsforholdene
ind i kirken ved kirkerenoveringen.
Beløbet udbetales ved fremsendelse af
dokumentation for afholdte udgifter.

20 - Liste provsti-opgaver

Liste provsti-opgaver. 

Sager:
Provstiet, Sagsoversigt 2018 (2018 - 7265)

Bilag:
18.09.12 Liste provsti-opgaver

JNIS gennemgik listen. Rammeaftale
med Motorcentrum indgåes ikke, da der ikke er
opbakning til det. Dette meddeles Motorcentrum.
MR må selv indgå fordelsaftaler med leverandører. 
 
Udarbejdelse af takstvejledning til kirkegårdene
sættes på listen.

21 - Eventuelt

Næste PU-møde 9. oktober 2018 

Næste PU-møde 9. oktober 2018. 

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

 

1. JNIS: Niels-Erik Sørensen fra Mariehøj arbejder
videre med et tanken om et fælles regnskabskontor.
 
2. HEC: MR og Vagn Kromann har oplyst, at han
ophører som regnskabsfører for Skorup-Tvilum
Kirkekasse.  MR oplyser, at der er rettet henvendelse
til anden mulig samarbejdspartner.
 
3. HEC orienterede om mødet med Virklund den 7.
september.
I store træk: Udvidelse til mere end en mikrofon kan
godkendes som budgetønske. Projektor anses også
for en del af det som hører til og kan behandles som
budgetønske.
Musikanlæg må MR selv finde finansiering for.
Tilbud på ombetrækning af kirkebænke indhentes.
Klapstole kan ikke betale sig at udbedre flettet på,
men der kan evt. hentes tilbud på udskiftning af



stole.
 
Jordstykke med pumpestation (pumpen er nu
defekt) kan MR sende i udbud til højest bydende.
 
4. KIMJ: Provstiudvalgsmode 15. nov. Tilmelding til
KIMJ på næste PU-møde.
 
5. KIMJ: Husk kalender til fastsættelse af nye datoer
på næste møde.
 
 
 
 
 
 


