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Referat for: Syddjurs Provstiudvalg

PU møde 25. januar 2018. Kl. 13.00
Mødested: Molsvej 8B

Mødepunkt Beslutning

1 Referat
Sag: Provstiudvalgsmøde december 2017
(2764)

Bilag 1.1. - Referat

Godkendt og underskrevet

Pkt. 18 - Der er ikke tale om stiftsmidlerne med om
det resterende beløb fra midlerne stillet til rådgihed
af provstiet til køb af præstebolig.

2 Ideoplæg - Restaurering Hornslet kirke. (cc
restaureringsudvalget)
Sag: Restaurering af Hornslet kirke (2619) -
Hornslet Sogn

Menighedsrådet har alene fremsendt ideoplæg
fra den arkitekt, som de ønsker at bruge.

Restaurering Hornslet kirke. (cc
restaureringsudvalget)

PU godkender valg af arkitektfirma på betingelse
af, at der sker en stram økonomistyring og at PU
orienteres løbende.

Provsten kontakter menighedsrådet

3 Vistoft  kirke - indvendig kalkning.
Sag: Vistoft kirke - Indvendig kalkning,
projektbeskrivelse til tjenstlig vej (2562) -
Vistoft Sogn

Der er nu i alt 2 tilbud på alt arbejdet omkring
indvendig kalkning af Vistofte kirke.
MR har allerede lukket kirken iflg. godkendelse
fra stiftet, så man beder om en hurtig
sagsbehandling

Bilag 3.2. - Vistoft  kirke - indvendig kalkning.

Bilag 3.1. - Vistoft kirke - økonomi

PU godkender projektet til igangsættelse. Projektet
finansieres af tildelte anlægsligning.

Provstisekretær skriver til MR

4 Tved kirke
Sag: Olietank - Tved præstegård og kirke
(2765) - Tved Sogn

Der er på anmodning fra provstiet fremsendt 3
tilbud, idet en af tilbudsgiverne tilsyneladnede
ikke har tid til at udføre opgaven.
PU bedes forholde sig til den nye
energigennemgang for kirken

PU godkender tilbud fra Hans Jørgen Jensen på kr.
35.000 inkl. moms. Iflg budget 2018 andrager de
frie midler  kr. 159.150,  projektet finansieres heraf.

Provstisekretæren skriver til MR
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Bilag 4.1. - Tved kirke

Bilag 4.2. - Energigennemgang Tved Kirke
(2765)

Bilag 4.3.1. - Tved kirke

Bilag 4.3.2 - 3. tilbud

5 Ansøgning om køb af areal til
parkeringsplads
Sag: Køb af areal til parkering - Fuglslev
kirke (2804) - Tirstrup Sogn

Bilag 5.1 - Ansøgning om køb af areal til
parkeringsplads

Bilag 5.2. - Luftfoto - Fuglslev kirke

Bilag 5.1. - Ansøgning om tilkøb af areal til
parkering

PU kan ikke tage stilling ansøgningen på det
foreliggende grundlag. PU beder endvidere MR
overveje nødvendigheden af projektets
gennemførelse.
Såfremt projektet ønskes gennemført, skal der
fremsendes et kvalificeret projekt til
provstiudvalget.

Provstisekretærn skriver til MR

6 Pindstrup kirke - belægning
Sag: Pindstrup kirke - belægning (2807) -
Marie Magdalene Sogn

Der søges om midler fra kirkegårdspuljen
formål 4000

Pindstrup kirke - belægning

Bilag 6.1. - Ansøgning vedrørende belægning
af parkeringsareal ved Pindstrup kirke

Henning Degn forlod mødet under dette punkt.

PU bevilger op til 129.250 fra formål 4000 -
kirkegårdsprojekt. Pengene udbetales efter
aflevering af byggeregnskab vedlagt. bilag.

Provstisekretær skriver til MR

7 Ansøgning KES om bevilling af midler fra
5%
Sag: Skimmelsvamp i præstebolig (2542) -
Kolind Sogn

Ansøgning er sendt på baggrund af de
uforudsete udgifter til genhusning af præsten
pga. skimmelsvamp i eksisterende præstebolig.

Bilag 7.1. - Ansøgning KES om bevilling af
midler fra 5%

PU bevilger et likviditetslån med tilbagebetaling
som foreslået i ansøgningen, over 4 måneder.

Provstisekretæren skriver til MR
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8 Klage over PU's behandling af
forpagtningsaftale
Sag: Forpagtning Helgenæs (2760) -
Helgenæs Sogn

MR undrer sig over den meget stramme praksis,
som PU har valgt at køre. MR bemærker, at det
er samme forpagter som i mange foregående år,
der er derfor ikke sket ændringer i forhold til
kontrakten. Det skal bemærkes, at forpagter er
medlem af MR:

Bilag 8.1. - Klage over PU's behandling af
forpagtningsaftale

Bilag 8.2. - Forpagtningskontrakt (2760)

Provstiudvalget fastholder de tidligere krav til ny
forpagtningsaftale. Klagen er hermed afvist.

Generel praksis vedtaget af PU gældende for hele
Syddjurs Provsti

Provstisekretæren skriver til MR

9 Byggeregnskab vedr. nedrivning af
avlsbygninger ved Helgenæs præstegård
Sag: Projekt  vinduer og graverbygning (2377)
- Helgenæs Sogn

Bilag 9.1. - Byggeregnskab vedr. nedrivning af
avlsbygninger ved Helgenæs præstegård

PU godkendte byggeregnskabet. Overskud kr.
36.376,34 tilbagebetales til provstiet på kto. 3627
7337639

Provstisekretæren skriver til MR

10 Byggeregnskab udvidelse sognehus i
Tirstrup
Sag: Ombygning af Sognegård - TFHR (2364)
- Tirstrup Sogn

Bilag 10.1. - Byggeregnskab udvidelse
sognehus i Tirstrup

PU godkender fremsendte byggeregnskab. PU
noterer sig, at underskud dækkes af MR frie midler.

Provstisekretær skriver til MR

11 Provstiudvalgets kørsel og diæter 2017-2021
Sag: Honorar og diæter PU 2017-2021 (2766)

Med udgangspunkt i svaret fra Kirkeministeriet
bedes PU drøfte politik og beløbsramme for
diæter og honorar for den kommende
valgperiode

Bilag 11.1. - forespørgsel vedr. provstiudvalgs
kørsel og diæt

Bilag 11.3. - BEK nr 1427 af 30/11/2016
(Gældende)

PU henholder sig til bekendtgørelsen

Formandshonoraret fastsættes til kr. 24.000/år
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Bilag 11.2. - Taksteksempler diæter

12 Formands- og zonemøder 2018
Sag: Formands- og zonemøder 2018 (2803)

Vedlagt oversigt over emner til det kommende
formandsmøde og zonemøderne.
Dagsorden til formandsmødet er udsendt
PU bedes overveje evt. supplerende emner til
zonemøderne

Bilag 12.1. - Formands- og zonemøder 2018

Dagsorden for formandsmøde er sendt ud.

Provsten laver et oplæg vedr. Ustabile gravsten
baseret på fremsendte tilbud fra Miljøhuset.

Zonemøder:
Vision for zonerne, der bør tilnkyttes en
konsulent.Der inviteres evt. til et dagsarrangement i
efteråret 10-16 inkl. spisning.
Punktet vedr. frie midler tages af
Skole/kirke
PU's visioner
Vedr. kontaktpersoner
Pkt. vedr kirkeskatten tages af
Generel information
Provstisekretæren laver oversigt over budgettering
på formål
Orienternig om konference om samarbejde mellem
kirke og kommuner

13 Anbringelse af likvide midler 2018
Sag: Anbringelse af likvide midler 2018 (2805)

Punktet blev behandlet på mødet i december.
Provstiet ønsker efterfølgende, at man kigger på
det igen. Provstisekretæren vil forklare de
forhold, der giver anledning til dette ønske.

Beholdnig d,d,
samlede 5%-midler: kr. 1.778.578,63
PUK-kasse: 1.320.173,71 (inkl. ligning for
januar og manglende restbetaling
kirkegårdskort ca. -300.000)

Bilag 13.1. - Anbringelse af likvide midler
2018

Peter Vibe tager kontakt til Danske Bank
Punktet udsættes til næste møde

14 Protokollat 1 - 2017
Sag: Regnskab 2017 (2798)

Reviosionprotokoller for kasseeftersyn for alle
kasser er gennemgået af provstiet. Det giver
ikke anledning til bemækninger.

Vedhæftet protokollatet for PUK-kassen.
oversigt over telefoner, IT osv. er effektueret og
der er lavet tro/loveerklæring, som vil følge det
materiale der afleveres til revisor med 2017-

PU godkender protokollatet med bemærkning om,
at forholdene omkring eneprokura og adgang til
enebetaling samt bogholderimæssige forhold er
drøftet. Disse forholdene er for nærværende mest
hensigtsmæssige for Syddjurs Provsti.

Øvrige protokoller taget til efterretning.
Ovenstående bemærkning også gældende for de
enkelte menighesråd.
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regnskabet.

14.1. - Protokollat 1 - 2017

15 Anlægsopgaver i Syddjurs Provsti 2015-2018
januar 2018
Sag: Anlægsstyring i Syddjurs Provsti (2471)

Bilag 15.1.- Anlægsopgaver i Syddjurs Provsti
2015-2018 januar 2018

Taget til efterretnng

16 Skimmelsvamp Kolind Præstegård
Sag: Skimmelsvamp i præstebolig (2542) -
Kolind Sogn

Der er ingen fredning eller dokumentation om
evt. bevaringsværdighed  hos Syddjurs
Kommune samt hos Slots- og Kulturstyrelsen,
FBB
Der kommer 4. repræsentanter fra
menighedsrådet for at mødes med PU. Indkaldt
til kl. 15.30

Blag 16.1. - Rapport - Nødagervej 20, 8560
Kolind

Bilag 16.2. - Rapport - Nødagervej 20, 8560
Kolind

Bilag 16.3. - Fredningsgrad Kolind præstegård
(2542)

Det undersøges, om der findes en
nedbrydningspulje i kommunen.

MR foreslår, at Konfirmandstuen istandsættes og
præsteboligen nedbrydes.

MR foreslår at løsning for konfirmandstuen kan
være nyt tag og ved samme lejlighed en evt.
udbygning af konfirmandstuen således toilettet kan
flyttes og køkkenet dermed udbygges.

Der aftales, at der laves overslag på flg. projekter
for præsteboligen:
1. Nedrivning af boligen og opførelse af ny bolig
2. Renovering af eksisterende bolig til 2020-krav
3. Renovering af konfirmandstue

PU mødes med MR, når disse foreligger.

Provstisekretæren skriver til MR

17 Fordelingsnøgle Møde med provstiudvalget
(2704)
Sag: Fordelingsnøgle (2704)

Michael Thruesen kommer og mødes med PU
kl. 16.30
Provstiet har forsøgt at få lokale tal frem, så de
kunne lægges i systemet. I skrivende stund er
der kommet tal fra Hornslet.

Fordelingsnøgle Møde med provstiudvalget
(2704)

Bilag 17.2. - Tilbud på system til
Fordelingsnøgle

Fordelingsnøgle

Efter en grundig gennemgang af systemet
besluttede PU, at man ønsker at indgå aftale om
abonnement på analyseprogrammet.

Provstisekretæren kontakter Michael Thruesen
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Bilag 17.1. - Fordelingsnøgle

18 anmodning om likviditetslån
Sag: Anmodning om likviditetslån (2810) -
Nødager Sogn

Bilag 18.1. - Anmodning om likviditetslån

PU godkender midlertidig likviditetslån fra 5%-
puljen på kr. 150.000, som tilbagebetales, når
midlerne udbetales fra A P Møller-fonden.

Provstisekretæren skriver til MR

Referat,25-01-2018 Side: 6



Orientering

19 Eventuelt

e

Anne Cathrine Flexjob 1,5/ug
Provsten orienterede om konferencen vedr.
samarbejde mellem kommuner og kirke.
Torben Jensen besøger alle MR for at tale om
diakoni i provstiet
PU drøftede provstiets vilkår med den nye
persondatalov. Provstiet iformerer
menighedsrådene.
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Underskrifter vedr. møde d. 25-01-2018

Annelise Asstrup Udsen Anders Nielsen Bøgh

Benedikte Bock Pedersen Henning Mikkelsen Degn

Leif Valdemar Holm Mogens Haas Michelsen

Peter Vibe Torben Jensen
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