
Referat
Skanderborg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 29. januar 2019 - d. 29-01-2019 kl. 16:30 til 18:30

Deltagere: Leif Bøgedahl Christoffersen, Peder Skov Larsen, Jesper Hanneslund, Carl Dam Schneider,
Rasmus Leo Kolding, Niels Peter Skrubbeltrang, Jacob Køhn Andersen

Jesper Hanneslund forlod mødet kl. 18.00.
 
Punkt 3 behandles som lukket punkt og fremgår derfor ikke af det offentlige referat.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

a. Godkendelse af referat af provstiudvalgsmøde den
11. december 2018.
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde. 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 29.
januar 2019 (2019 - 1620)

Bilag:
Referat

a. Godkendt og underskrevet
b. Godkendt. Det blev bemærket, at bilag til punkt 16
og et af to bilag til punkt 15 er kommet ud sent, fordi
det er kommet sent fra Horsens Provstiudvalg og
Galten Menighed. Der har derfor været dårlig tid til
forberedelse. Der var enighed om, at bilag fremover
sendes ud med dagsordenen en uge før mødets
afholdelse.

2 - Orientering

a. Provst
b. MI-udvalg

Sager:
Byggesag - Blegind Kirkegård - Skanderborg Provsti -
Ombygning af indgangsparti (2018 - 15588)

Bilag:
Til mr Blegind Kirke, Skanderborg Provsti, med
tilladelse til ombygning af indgangsparti, Blegind,
udtalelse, istandsættelse af sydportal, til Stift 4. dec.
208, Blegind Kirke, istandsættelse af indgangsparti,
19.11.2018, Blegind Kirkegård

Provst, Jacob Køhn Andersen, orienterede om flere
præstestillinger. Mogens Birk Sørensen er
konstitueret i Ry Sogn under Jesper Hanneslunds
orlov, der løber frem til 31. marts. Frem til samme
dato er Benjamin Würtz Rasmussen konstitueret som
præstevikar i Dover-Alling-Tulstrup Pastorat.
Stillingen kan dog ikke besættes permanent, før
præsteboligen er indflytningsklar efter
istandsættelse. Den midlertidige stilling uden
bopælspligt i Ovsted-Tåning-Hylke Pastorat er nu
godkendt af stiftet, og stillingen slås op i marts med
forventet besættelse i juni.
Ombygningen af indgangspartiet til Blegind
Kirkegård er blevet godkendt af stiftet, og provsten
forberedte provstiudvalget på, at projektet bliver
dyrere, da Nationalmuseet skal overse
gravearbejdet. Ligeledes gjorde provsten
provstiudvalget opmærksom på, at provsternes
studietur med biskoppen til Beirut ultimo februar
skal betales af PU-Kassen, hvorfor der må påregnes
en udgift i denne forbindelse.



Endelig har provsten modtaget en henvendelse fra
Ovsted-Tåning-Hylke Menighedsråd, om Viggo
Rasmussen fra Ejer Baunehøjs Venner kan deltage i
budgetsamrådet med orientering om
tilgængelighedsprojektet.
 
MI-udvalg:
Leif Christoffersen kunne informere om, at de
udlagte radonmålere indsamles i februar.
Energitjenesten udarbejder en samlet plan for
indsamlingen, og der planlægges møde med de
berørte, hvis der skulle være nogle kritiske tilfælde.
Tåning Kirke har for længst anmodet om at komme
med i kalkningsordningen, og Dansk Kirkekalk laver
et tilbud. Sidst, opfordrede Leif Christoffersen til, at
MI-udvalgets mødeaktivitet indrettes efter
aktivitetsniveauet og efterspørgslen på udvalgets
kompetencer.

4 - Provstisekretærstillingen

Drøftelse af plan for ansættelse af ny
provstisekretær. 

Mathias Hede Madsen har sagt op med udgangen af
februar 2019. Provstiudvalget har godkendt
stillingsopslaget, som tidligere personalekonsulent,
Pernille Weldingh, har lavet. Stillingen er
derfor nu er slået op på Jobnet og Jobindex,
og opslaget udløber 15. februar. Provstiudvalget
aftalte at afholde samtaler den 20. februar, kl. 19.
Niels Peter Skrubbeltrang, Peder Skov Larsen og
Rasmus Kolding udgør sammen med provsten
ansættelsesudvalget.
 
Pernille Weldingh assisterer med modtagelse af
ansøgninger og eventuel sortering i indkomne
ansøgninger, men deltager ikke i samtalerne.
 
Ansættelsesudvalget ønsker at få ansøgningerne
løbende, f.eks. i F2, hvori de kan håndteres sikkert.

5 - Gl. Rye Sogn: Ansøgning om kirkemusikerstilling

Ansøgning fra Gl. Rye Menighedsråd vedrørende
oprettelse af kirkemusikerstilling.

Sager:
Personale - Kirkemusiker - Gl. Rye Sogn - Oprettelse
af stilling (2019 - 3833)

Bilag:
Ansøgning om kirkemusiker PU januar 2019[3155],
Overenskomststilling Michelle - kopi til Provstiet

Gl. Rye Menighedsråds ansøgning om opnormering
af musikerstilling til 18 timer blev godkendt som
driftsudvidelse på 125.000 kr. på budget 2020, idet
behovet synes at være klart i Gl. Rye. En
opnormering vil også kunne give mere plads til
rådighedstid og øvrige opgaver i sognet, ligesom der
er indeholdt en kommunikationsopgave i stillingen. 
 
Provstiudvalget gør opmærksom på, at der kan være
en udfordring i forhold til spørgsmålet om
rådighedsbånd og fleksibilitet i forbindelse med
indkomne tjenester. Eventuelle fortsatte
vikarudgifter skal derfor afholdes af kirkekassens
nuværende driftsbudget.  
 
Provstiudvalget kan ikke umiddelbart imødekomme



bevillingen på 105.000 kr. af 5%-midler til
opnormering af stillingen i indeværende år.
Menighedsrådet skal selv forsøge at finansiere
stillingen med frie midler, dog med det forbehold, at
menighedsrådet sidst på året kan søge om 5%-midler
i det tilfælde, at kirkekassens frie midler ikke slår til.
Der skal medsendes dokumentation.
 
Provstiudvalget medtager driftsudvidelsen på budget
2020, og menighedsrådet behøver således ikke
indsende driftsønsket igen sammen med
eventuelle anlægsønsker den 15. april.

6 - Ry Menighedsråd: ansøgning om udbetaling af
legatmidler

Ansøgning om frigivelse af 52.561,83 kr. fra
Rosenlunds Mindelegat til anskaffelse til Ry Kirke.

Sager:
Legater - Rosenlunds Mindelegat - Frigivelse af
midler (2019 - 1780)
Legater - Rosenlunds Mindelegat - Frigivelse af
midler (2019 - 1780)

Bilag:
Frigivelse af legat midler., Ansøgning om udbetaling
af legatmidler, Anmodning om frigivelse af
Legatmidler fra Rosenlunds Mindelegat

Godkendt.

7 - Skovby Kirke: kalkmalerier over kirkens orgel

Ansøgning om yderligere 16.000 kr. til istandsættelse
af kalkmalerier i Skovby Kirke efter indhentning
af tilbud nr. 2. 

Sager:
Byggesag - Skovby Kirke - Skanderborg Provsti -
Istandsættelse af kalkmalerier (2018 - 15584)

Bilag:
VS Kalkmalerier over kirkens orgel, Kalkmalerier i
tårnets hvælv nov. 2018

Menighedsrådet har fremsendt det andet tilbud,
som provstiudvalget tidligere har anmodet om. Det
først indhentede tilbud fra konservator Ornella
Scarpa er fortsat det billigste.
 
Provstiudvalget har bevilget 480.000 kr. i
anlægsmidler på budget 2019 til projektet. Når
stiftsøvrigheden har godkendt projektet, kan
projektet sættes i gang for de bevilgede midler.
Fordyrelsen på 16.000 kr. kan formodentlig afholdes
af kirkekassens frie midler, hvilket der tages stilling
til i forbindelse med det afsluttende
byggeregnskab for projektet.
 
Projektet indsendes til stiftsøvrighedens
godkendelse.

8 - Skovby Sognehus: Ansøgning om 5%-midler til
dækning af udgifter til fugtskade

Ansøgning om 75.827,14 kr. af 5%-midlerne til
dækning af udgifter til fugtskade efter afslag om

Provstiudvalget har tidligere givet sit tilsagn til
at igangsætte løsning af problemer med vand i og
omkring sognehuset. Der synes at mangle
information om der er blevet
lavet afværgeforanstaltninger i form af dræn eller



dækning fra Forsikringsenheden.

Sager:
5%-midler - Skovby Sognehus - Fugtskade (2019 -
1787)

Bilag:
Fugtskade, 180305 - Forsikringsafgørelse, 180305 -
Kvitteringsbrev (STPR F2: 97387), 180305 -
Kvitteringsbrev, 180305 - Kvitteringsbrev,
Afsluttende rapport - Ringvejen 17, 8464 Galten,
DSC_0005, IMG_0988, Udgifter ved vandskade,
Udkast til brev til forsikringsselskabet

lignende, sådan at problemet ikke opstår igen.
 
Ansøgningen om 75.827,14 kr. godkendes
under forudsætning af, at årsregnskabet for
2018 viser, at der ikke er dækning i frie midler.
Menighedsrådet skal indsende dokumentation for
dette.

9 - Skovby Kirkegård: Byggeregnskab for
helhedsplan

a. Anmodning om godkendelse af byggeregnskab for
helhedsplan på Skovby Kirkegård.
 
Budget: 300.583,80 kr.
Realiseret: 319.514,07 kr.
 
b. Anmodning om udbetaling af restbevilling på
75.583,80 kr.
Tidligere udbetalt aconto 225.000 kr.
 
Provstiudvalget godkendte den 1. maj 2018 en
bevilling på op mod 332.982 kr.

Sager:
Byggeregnskab - Skovby Kirkegård - Udviklingsplan
(2019 - 1784)

Bilag:
Skovby Kirkegård Helhedsplan, Anlægsregnskab
helhedsplan

Byggeregnskabet er godkendt. Restbevillingen op til
det realiserede beløb udbetales.

10 - Stilling Kirkegård: Fældning af kastanjetræer

a. Anmodning om fældning af træer på Stilling
Kirkegård
b. Ansøgning om 188.375 kr. af 5%-midler til at
dække udgifterne ved fældning. (Afventer tilbud nr.
2) 

Sager:
Omlægning - Stilling Kirkegård - Fældning af
kastajnetræer (2018 - 42955)
Omlægning - Stilling Kirkegård - Fældning af
kastajnetræer (2018 - 42955)

Ansøgningen godkendes under forudsætning af, at
der ikke er tilstrækkelige frie midler i kirkekassen ved
afslutning af regnskab 2018. Der skal indsendes
dokumentation herfor. Det er også en forudsætning
for godkendelsen, at der indhentes et andet tilbud
og at man naturligvis vælger det billigste.
 
Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet tager
kontakt til kirkegårdskonsulenten med henblik
på plantning af andre træer.



Bilag:
VS Kastanjetræer Stilling sogn, Re Til
kirkegårdskonsulenten vedr. kastanjetræer på
Stilling Kirkegård (STPR F2 323182),
873cd80e27d54e18932922bd6a48610b

11 - Skanderborg Slotskirkegård: ansøgning om 5%-
midler til sikring af gravminder

Ansøgning om 54.950 kr. af 5%-midlerne til sikring af
gravminder på Skanderborg Slotskirkegård 

Sager:
5 %-midler - Skanderborg Slotskirkegård - Sikring af
gravminder (2019 - 3005)
5 %-midler - Skanderborg Slotskirkegård - Sikring af
gravminder (2019 - 3005)

Bilag:
Ansøgning om 5 %-midler til sikring af gravminder,
Ansøgning - Sikring af gravminder, Lapidarium
Slotskg nov 2018, Tilbud22296, Tilbud, SV Ansøgning
om 5 %-midler til sikring af gravminder

Ansøgningen godkendes under forudsætning af,
at årsregnskabet for 2018 viser, at der ikke er
dækning i kirkekassens frie midler. Menighedsrådet
skal indsende dokumentation for dette.

12 - Tulstrup Præstegård: Ansøgning om dækning af
udgifter til istandsættelse

Ansøgning om 1.491.500 kr. af 5%-midlerne til
dækning af udgifter til istandsættelse af Tulstrup
Præstegård efter Erik Bredmose Simonsens afgang. 

Sager:
Byggesag - Tjenesteboliger - Tulstrup Præstebolig -
Istandsættelse (2018 - 40893)
Byggesag - Tjenesteboliger - Tulstrup Præstebolig -
Istandsættelse (2018 - 40893)

Bilag:
Præstegårdsudvalg Tulstrup referat 030119,
Ansøgning provstiudvalg 220119, Gennemgang
Tulstrup præstegård, TULSTRUP PRÆSTEGAARD
overslag

Provstiudvalget principgodkender ansøgningen.
Der skal indsendes en rådgivningsaftale for
samarbejdet med ønskede arkitekt til godkendelse i
provstiudvalget.
Så snart rådgivningsaftale er godkendt, kan
menighedsrådene arbejde videre
med istandsættelse af præstegården. Der skal
indhentes i alt 3 tilbud på arbejdet, hvorefter der
indsendes projekt til endelig godkendelse i provstiet.

13 - Galten Sognegård: Ansøgning om 5%-midler til
etablering af fibernet i Galten Sognegård

Ansøgning om 39.949 kr. af 5%-midlerne til
etablering af fibernet i Galten Sognegård.

Ansøgningen godkendes under forudsætning af,
at årsregnskabet for 2018 viser, at der ikke er
dækning i kirkekassens frie midler. Menighedsrådet
skal indsende dokumentation for dette.



Sager:
5%-midler - Galten Sognegård - Etablering af fibernet
(2019 - 3750)
5%-midler - Galten Sognegård - Etablering af fibernet
(2019 - 3750)

Bilag:
Nyt IT anlæg i Galten Sognegård, SV Oversigt over
frie midler

14 - Tilsynsopgave under forsøgsordning:
godkendelse af projekt for køb af ny præstebolig

Godkendelse af projekt for køb af ny præstebolig i
Horsens Provsti.
 
a. Godkendelse af valg af entreprenør efter
indhentelse af 3 tilbud (vedlagt)
b. Godkendelse af finansieringsplan
 
Horsens Provsti er med i forsøgsordningen med et
forsøg 5, hvor ansvaret for bygningsadministration af
6 præsteboliger er flyttet til provstiudvalget.
Skanderborg Provstiudvalg er tilsynsførende på
dette samarbejde. Ligesom Favrskov Provsti er
tilsynsførende på Skanderborg Provstis
forsøgssamarbejder.

Sager:
Tilsyn - Horsens Provsti - Præsteboliger (2019 - 4054)
Tilsyn - Horsens Provsti - Præsteboliger (2019 - 4054)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Aktbilag, id nr 354555:
Ansøgning - finansiering af byggeriet, Aktbilag, id nr
348668: VS Tilbud på ny præstebolig beliggende på
Bjørnshave 9, 8700 Horsens., Aktbilag, id nr 357326:
HusCompaniet - tilrettede facadetegninger og
foreløbig entreprisekontrakt, Aktbilag, id nr 357156:
Tilbud nyt hus Bjørnshave 9, Aktbilag, id nr 357948:
Præstebolig Brørnshave 9

Skanderborg Provstiudvalg øver forvaltningstilsyn i
denne sag, og det er Horsens Provstiudvalg, som
godkender projektet efter høring af relevante
konsulenter.
 
Provstiudvalget kan konstatere, at retningslinjerne
for offentligt udbud og prisindhentning er overholdt,
men provstiudvalget er i tvivl om
det foretrukne tilbud er sammenligneligt med de to
øvrige tilbud, da det foretrukne tilbud er givet uden
pris på grunden, hvilket er indeholdt i de to øvrige.
 
Provstiudvalget tilslutter sig den foreslåede
finansieringsplan, hvorefter Vor Frelser
Menighedsråd gennem Horsens Provstiudvalg søger
om frigivelse af indestående salgssummer i
stiftsmidlerne. 

15 - Evt.

 

Rasmus Kolding orienterede om status for opførelse
af ny kirke i Skanderborg. Man har valgt at
tage byggeherrerådgivning med fra start i processen
om kirken. Der arbejdes på en plan, som fremlægges
for Skanderborg Menighedsråd i februar 2019.
 
Provstiudvalget er godkendende myndighed i
forhold til frigivelse af opsparede midler til projektet.
Det kan være givtigt at byggeherreaftalen vurderes



af eksterne konsulent, f.eks. provstiets
bygningskyndige eller stiftet.
Kirkeministeriet er godkendende myndighed for
selve projektet. Provsten forhører sig om processen i
stiftet.
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