
Referat
Skanderborg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 11. august 2021 - d. 11-08-2021 kl. 15:30 til 18:30

Deltagere: Anders Bonde, Jesper Hanneslund, John Ivan Karup Jensen, Niels Peter Skrubbeltrang, Peder
Skov Larsen, Rasmus Leo Kolding, Jens Henrik Kirkegaard

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden og referat

 

Sager:
Skanderborg Provstiudvalg - Referater 2021 (2021 -
6907)

Bilag:
Provstiudvalgsmøde 2. juli 2021 - referat

Dagsordenen og referatet fra provstiudvalgsmødet 2.
juli 2021 blev godkendt.  

2 - Orientering

 

Provst
Provsten orienterede om, at Jacob Haukedal
Neergaard  er gået på barsel frem til sommeren
2022, og at der er fundet en afløser som
henholdsvis teologiske medarbejder i Skole-Kirke-
Samarbejdet og sognepræst i Låsby.
I Hørning starter Ivan Tabrizien som KBF, og i Ovsted-
Tåning-Hylke fungerer Lars Viftrup som vikar i den
aktuelle vakance.
 
Personalekonsulent
Personalekonsulenten planlægger et ERFA-møde for
menighedsrådenes kontaktpersoner omkring 1.
oktober. 

3 - Skanderborg Provstiudvalg: Provsteindsættelse

 

Provsten orienterede om den
kommende indsættelse af Laura Gylden-Damgaard.
Der er gudstjeneste i Slotskirken og
efterfølgende reception i Kirkecenter Højvangen.

4 - Skanderborg Provstiudvalg: Status på indflytning
i Kielberghus

 

Provstisekretæren orienterede om, at
provstikontoret efter en omfattende proces er ved at
være på plads i Kielberghus.  



5 - Skanderborg Provstiudvalg: Kvartalsrapport 2.
kvartal 2021

 

Sager:
Regnskab 2021 - Skanderborg PUK -
Kvartalsrapporter (2021 - 12027)

Bilag:
Kvartalsrapport 2. kv. 2021

Kvartalsrapporten blev godkendt uden yderligere
bemærkninger.

6 - Skanderborg Provstiudvalg: Status på betaling af
skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

 

Sager:
Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler
(feriepenge / forpligtigelse) (2020 - 22308)

Bilag:
BILAG 4. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes
Feriemidler

Provstiudvalget besluttede, at der foretages en
samlet afregning af det samlede skyldige beløb til
hver menighedsråd, som så står for at foretage den
fulde afregning til Lønmodtagernes Feriemidler.
Provstiet informerer menighedsrådene om
proceduren.

7 - Skandborg Provstiudvalg: Møblering af
provstebolig

 

Provst Anders Bonde orienterede om behovet for
møbler til provsteboligen på Kristiansvej 78.

8 - Galten - Ansøgning om overførsel af ubrugte
midler fra omsætning af dige

 

Sager:
Ansøgning - Galten - Overførsel af ubrugte midler fra
omsætning af dige (2021 - 9868)
Ansøgning - Galten - Overførsel af ubrugte midler fra
omsætning af dige (2021 - 9868)

Bilag:
DOC193, Fra Provstiudvalget vedr. overførsel af
ubrugte midler fra omsætning af dige

Ansøgningen om at måtte overføre det
overskydende beløb på 16.556 kr. fra omsætning af
dige imødekommes.
Provstiudvalget bemærker, at der ansøgninger af
denne type fremadrettet skal følges af et afsluttet
byggeregnskab.

9 - Galten: Ansøgning om overførsel af ubrugte
midler fra tagrenovering

Ansøgningen om at måtte overføre det
overskydende beløb på 129.492 kr. fra etablering af



 

Sager:
Ansøgning - Galten - Overførsel af ubrugte midler fra
tagrenovering (2021 - 9866)
Ansøgning - Galten - Overførsel af ubrugte midler fra
tagrenovering (2021 - 9866)

Bilag:
DOC191, Fra Provstiudvalget vedr. ansøgning om
overførsel af ubrugte midler fra tagrenovering

nyt tag på Galten Kirke imødekommes.
 
 

10 - Galten: 5 %-ansøgning, tillægsbevilling til
asfaltbelægning og separering af spildevand

 

Sager:
5 %-ansøgning - Galten - Tillægsbevilling til
asfaltbelægning og separering af spildevand (2021 -
9879)
5 %-ansøgning - Galten - Tillægsbevilling til
asfaltbelægning og separering af spildevand (2021 -
9879)

Bilag:
DOC192, Fra Provstiudvalget vedr. 5 %-ansøgning
vedr. tillægsbevilling asfaltbelægning og separering
af spildevand

Provstiudvalget imødekommer i første omgang
ansøgning om en tillægsbevilling til dækning af
ekstraudgifter i forbindelse med etablering af ny
asfaltbelægning på p-plads ved Galten sognegård og
separering af spildevand sammesteds.
 
Provstiudvalget vil dog fra det ansøgte beløb på
159.219 kr. trække de midler, der overføres fra
etablering af kirketag og omsætning af dige, således
at der ialt bevilliges 159.219 kr. - (129.492 kr. +
16.556 kr.) = 13.171 kr.

11 - Låsby: Syn

 

Sager:
Syn 2021 - Låsby (2021 - 21758)

Bilag:
2022_001

Synsrapporten blev godkendt under forudsætning af 
budgetmæssig dækning.

12 - Skanderborg: Udblik fra præstebolig

 

Provsten orienterede om sagen, herunder
ansøgningen fra Skanderborg Menighedsråd
til behandling under punkt 16 og 17.  

13 - Skovby: Syn

 

Synsrapporten blev godkendt under forudsætning af
budgetmæssig dækning.



Sager:
Syn 2021 - Skovby (2021 - 21753)

Bilag:
Scan 6 Aug 2021, 13.40

14 - Veng-Mesing: Syn

 

Sager:
Syn 2021 - Veng-Mesing (2021 - 21757)

Bilag:
2021 Kirkesyn, 2021 Veng Kirke

Synsrapporten blev godkendt under forudsætning af
budgetmæssig dækning. 

15 - Landsbykirkegårdene: 5 %-ansøgning,
renovering af kirkemur om Voerladegård kirkegård

 

Sager:
5 %-ansøgning - Renovering af kirkemur om
Voerladegård kirkegård (2021 - 21787)

Bilag:
Midler til renovering af kirkemur om Voerladegård
kirkegård

Ansøgningen blev ikke imødekommet, da beløbet
ligger under provstiudvalgets grænse på 50.000 kr.

18 - Eventuelt
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Anders Bonde Jesper Hanneslund (Skanderborg
Provstiudvalg)

John Ivan Karup Jensen Niels Peter Skrubbeltrang (Skanderborg
Provstiudvalg)

Peder Skov Larsen (Skanderborg
Provstiudvalg)

Rasmus Leo Kolding

Jens Henrik Kirkegaard (Skanderborg
Provstiudvalg)
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