
Referat
Skanderborg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 13. december 2021 - d. 13-12-2021 kl. 16:30 til 18:30

Deltagere: Laura Gylden-Damgaard, Niels Peter Skrubbeltrang, Jytte Jensen, Heidi Torp, Rasmus Leo
Kolding, Peder Skov Larsen, John Ivan Karup Jensen

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden og referat

 

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

Bilag:
Provstiudvalgsmøde 18. november 2021 - referat

Dagsordenen til dagens møde og referatet fra mødet
18. november blev godkendt.  

2 - Orientering

 

Provst:
Den 3. december blev der afviklet reception i de nye
provstirammer på Kielberghus. Der var et godt
opmøde og mange er vendt tilbage med ros.
Arbejdsmiljørepræsentant Kristian Skovmose og
provsten har gennemgået alle APV'er. Der er
generelt et godt bundniveau, men der er også nogle
gennemgående udfordringer i form af
travlhed, manglende kollegalitet, ensomhed
og mangel på anerkendelse, der skal arbejdes videre
på. 
Provsten har holdt statusmøde med præsternes
tillidsrepræsentant Iben Thomsen og
arbejdsmiljørepræsentant Kristian Skovmose. Iben er
blevet valgt til Præsteforeningens hovedbestyrelse.
Fremover vil provsten så vidt muligt deltage ved
præsters indsættelser, jubilæer og
afskedsgudstjenester og vil her medbringe en hilsen
fra provstiet. 
Præstesituationen:
Der har været indstillingsmøde i Hørning, og den
valgte præst indsættes d. 16. januar.
I Ovsted-Tåning-Hylke er der fundet en vikar fra
1.februar til et årsvikariat. 
I Skanderborg Sogn har der været to ledige stilinger,



hvortil der er kommet henholdsvis 8 og 10
ansøgninger. Her er der orienteringsmøde 22.
december. 
I Voerladegård er planen, at en ny præst kan
tiltræde 1. marts. 
Den ledige stilling i Galten er endnu ikke slået op.
 
Der er nedsat et konventsudvalg, som har fastlagt 5
præstekonventer med en kombination af faglige og
sociale aktiviteter i det nye år.
Der har været møde
i kommunikationsudvalget, hvori der er indtrådt en
kordegn samt et menighedsrådsmedlem. 
Provsten har haft møde med de ansatte i Skole-
Kirke-Samarbejdet, og her blev det aftalt, at Jørgen
Rasmussen fra Skanderborg Sogn går ind som
regnskabsansvarlig for Skole-Kirke-Samarbejdet;
lønnen til de ansatte laves fortsat i Hørning Sogn.
Provsten skal mødes med sognepræst Lise Palstrøm
og Carsten Vejborg fra Energitjenesten i forhold til
grøn omstilling i provstiet. 
Provsten har derudover afklaret, at provstiet ved en
fejl er blevet opkrævet løn for en sognepræst mens
denne var udlånt til andet arbejde i Kirkeministeriet.
Derfor refunderes der nu 240.000 kr. fra stiftet til
provstiet. 

Afslutningsvist orienterede personalekonsulenten
om de pågående sager i provstiet. 

3 - Fruering: Byggeregnskab, kunstnerisk
udsmykning Fruering Kirke

 

Sager:
Byggeregnskab - Fruering - Kunstnerisk udsmykning
Fruering Kirke (2021 - 33498)

Bilag:
211203_PU_Opgørelse_udsmykning_kirken001,
210907_Opgørelse_udsmykning_kirken

Byggeregnskabet blev godkendt.
Der blev givet tilladelse til at hensætte
overskuddet som videreførte anlægsmidler.  

4 - Galten: Opfølgning på syn 2021

 

Sager:
Syn 2021 - Galten (2021 - 30618)

Bilag:
Svar på provstiets brev af 26. november 2021, vedr.

Provstiudvalget takker for den tilsendte redegørelse.
 



syn 2021, Provstesyn 2020, synsrpport 2021,
Statusrapport for synsarbejder 2021.

5 - Ovsted-Tåning-Hylke: Ansøgning om
nedlæggelse af kapel

 

Sager:
Henvendelse - OTH - Nedlæggelse af kapel (2021 -
32421)

Bilag:
Ansøgning nedlægge kapel Ovsted kirke.docx
16.11.21

Provstiudvalget godkender, at kapellet nedlægges
under forudsætning af, at der er truffet aftaler om
opbevaring af afdøde.  

6 - Ovsted-Tåning-Hylke: Midler til reparation af
orgel i Hylke og affugtning i de tre kirker

 

Sager:
5 %-ansøgning - OTH - Reparation af orgel i Hylke og
affugtning i de tre kirker (2021 - 33536)

Bilag:
Ansøgning om midler til reparation af orgel i Hylke
og affugtning i de tre kirker, Tilbud Hylke kirke
211027 (1), Skærmbillede 2021-11-24 kl. 17.56.12

Der bevilliges 109.795 kr. fra budgetreserven til
reparation af orglet i Hylke Kirke, og der bevilliges
ligeledes 38.625 kr. til affugtere i pastoratets tre
kirker. Bevillingen ydes under forudsætning af, at der
træffes forholdsregler til at forhindre, at orglet
fremadrettet vil blive udsat for skadelige
temperatursvingninger, der kan medføre
fugtproblemer. Provstiudvalget udbeder sig i den
forbindelse en beskrivelse fra menighedsrådet af
den påtænkte varmestyring. Provstiudvalget
vil endvidere kraftigt anbefale, at der i kirken
installeres automatiseret måling af temperatur og
fugtighed. Provsten vil kontakte formanden
for Landsbykirkegårdene for at afklare de planlagte
tiltag vedrørende temperaturstyring. 

7 - Skanderborg Provstiudvalg: Abonnement på
kirke.dk

 

Sager:
Abonnement på kirke.dk (2021 - 33541)

Bilag:
Vedr. 12 mdr. prøve på Kirke.dk

Skanderborg Provsti tegner abonnement på kirke.dk
 

8 - Skanderborg Provstiudvalg:
Informationsmedarbejder

Drøftelse af behov.  

Sager:
Skanderborg Provstiudvalg - Mulighed for

Provstiudvalget fortsætter ind til videre med at hyre
kommunikationsassistance på ad hoc-basis. Der vil
ske en videre drøftelse på kommende møder med
menighedsrådenes formænd.



informationsmedarbejder (2021 - 33545)

Bilag:
Aktdokument

9 - Skanderborg Provstiudvalg: Regnskabskontor

Drøftelse af status og fremtid

Sager:
Forsøgsordning - Regnskabskontor - fremtid og
status 2021 (2021 - 33547)

Bilag:
Aktdokument

Der er efterhånden opstået et behov for igen at
drøfte relevansen af et fælles regnskabskontor i
provstiet, og emnet drøftes videre på et fremtidigt
møde med menighedsrådenes formænd og kasserer.

10 - Netværksmøder 2022

 

Sager:
Netværksmøde 2022 (2021 - 33553)

Bilag:
FK 1.0 2.0 3.0

Provstiudvalget drøftede mulighederne for kommen
møder mellem personer med samme roller
i menighedsrådene, det være sig kontaktpersoner,
kasserer, gravere, kirkeværger, frivilligkoordinatorer
mv. 

11 - Eventuelt

 

Der er for tiden megen fokus på mulighederne for at
afholde gudstjenester juleaften. Provstiet henholder
sig til udmeldingerne fra centralt hold og pointerer,
at menighedsrådene har en række forskellige
muligheder for at sikre afviklingen af
gudstjenesterne, for eksempel ved at "sælge
billetter" og hyre frivillige til at tjekke corona-pas.
Der henstilles til, at menighedsrådene ikke selv
indfører restriktioner, der afviger markant fra
Kirkeministeriets anbefalinger.

12 - Stilling: Henvendelse vedr. kalkning

 

Sager:
Henvendelse - Stilling - Kalkning, kvalitetsproblemer
(2021 - 34107)

Bilag:
Henvendelse Stilling MR vedr. kalkning, Vedtægt,
kalkning

Provsten vil kontakte Stilling Menighedsråd for at
afklare de indgåede aftaler, herunder
kvalitetsnormer.
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Provstiudvalg)
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