
Referat
Skanderborg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 14. marts 2022 - d. 14-03-2022 kl. 16:00 til 19:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden og referat

 

Sager:
Skanderborg Provstiudvalg - Referater 2022 (2022 -
4041)

Bilag:
Provstiudvalgsmøde 9. februar 2022 - referat

Referatet fra sidste møde blev godkendt.
 Dagsordenen til dagens møde blev godkendt, dog
med den ændring, at punkt 2 og 3 bytter plads.

2 - Orientering

 

Provst:
Provsten har været på provsternes efteruddannelse
og har her fået megen ny viden om relevante emner
som ledelse og jura.
Til MI-udvalget er der fundet forslag til nye
medlemmer, og til Forkyndelsespuljens
bestyrelse foreslås sognepræsterne Lise Palstrøm
og Thomas Frøkjær.
Skole-Kirke-Samarbejdet har aftalt et samarbejde
med Odder Provsti, som fra budget 2023 vil bidrage
med 300.000 kr. ud af et årligt budget på 1.200.000
kr.
Siden sidst har der også været afholdt fællesmøde
for menighedsrådenes formænd. Her blev
mulighederne for at fælles regnskabskontor drøftet,
og det vurderes, at cirka halvdelen af
menighedsrådene ville være interesserede i at
deltage. Provsten vil sondere mulighederne for at
blive en del af det eksisterende regnskabskontor i
Silkeborg Provsti. 
Provsten har været i kontakt med
menighedsrådsformand i Ovsted-Tåning-Hylke Birgit
Secher vedr. den kommende præstebolig, og
provstiudvalget blev orienteret om, at byggeriet kan
blive fordyret på grund af de



stigende materialepriser.  
Provsten og provstiudvalgets formand har haft møde
med generalsekretæren for Kirkefondet, som
fremlagde mulighederne for at købe sig til statistiske
undersøgelser i menighedsrådene. Provstiudvalget
vil have dette in mente, for eksempel i forbindelse
med starten af en ny menighedsrådsperiode.
Nationalmuseets konsulenter har som en del af
deres runde besøgt Hylke Kirke, hvor der arbejdes
med et tilgængelighedsprojekt. Det ønskede projekt
bliver sandsynligvis meget omfattende.
Provsten har været i kontakt med Storring-Stjær
menighedsråd i forbindelse med træfældning på
kirkegården.
Der afholdes provstiudvalgsmode 13. september.
Der er ansat to nye præster i Skanderborg Sogn.
I Galten sogn er den ledige præstestilling blevet
genopslået.
I Gammel Rye er der opslået en stilling på 35 % for
de næste fire år.
Inden sommer skal fire præster ansættes på kvoter,
derfor skal der laves regulativer til disse. 
Personalekonsulent:
Der blev orienteret om mulighederne
for seniorbonus for menighedsrådenes ansatte, og
her må der forventes ekstraudgifter.
Personalekonsulenten foretager for tiden
en evaluering af landsbykirkegårdene, hvilket
samtidigt giver et bedre kendskab til de involverede
menighedsråd. Evalueringen er sat i gang af
Provstiudvalget på foranledning af flere
henvendelser fra forskellige menighedsråd, og både
de deltagende menighedsråd og bestyrelsen for
Landsbykirkegårdene involveres.

3 - ProvstiSkyen

Michael Thruesen fra "ProvstiSkyen" orienterer om
systemets muligheder.

Sager:
ProvstiSkyen (2022 - 5202)

Bilag:
Brochure_ProvstiSkyen_oktober_2020

Michael Thruesen fra firmaet "ProvstiSkyen" fortalte
om forhistorien for udviklingen af programmet og
demonstrerede dets muligheder. 

4 - Skanderborg Provstiudvalg: Regnskab 2021

Godkendelse af regnskab 2021 "Skanderborg
Provstiudvalg, CVR-nr. 30091531, Regnskab 2021,
Afleveret d. 07-03-2022 15.46" 

Regnskabet "Skanderborg Provstiudvalg, CVR-nr.
30091531, Regnskab 2021, Afleveret d. 07-03-2022
15.46" blev godkendt.



Sager:
regnskab 2021 - Skanderborg Provstiudvalg - PUK
(2022 - 8737)

Bilag:
Skanderborg Provstiudvalg, CVR-nr. 30091531,
Regnskab 2021, Afleveret d. 07-03-2022 15.46

5 - Skanderborg Provsti: Fremskrivningsprocent
budget 2023

 

Sager:
Budget 2023 - Skanderborg Provsti (2022 - 3605)

Bilag:
Aktdokument

Provstiudvalget besluttede, at menighedsrådenes
driftsbudget for 2023 skal fremskrives med 2 %
på løndelen og 0 % på den øvrige drift.  

6 - Skanderborg Provsti: Provstesyn 2022

Orientering om tidsplan, fastlæggelse af deltagende
PU-medlemmer.  

Sager:
Provstesyn 2022 - samlet tidsplan (2022 - 8416)

Bilag:
Provstesyn 2022 Skanderborg Provsti

Niels Peter Skrubbeltrang, John Karup og Peder Skov
Larsen deltager i de tre provstesyn.  

7 - Dover: 5 %-ansøgning vedr. midler til udskiftning
af korvindue

 

Sager:
5 %-ansøgning - Dover - Udskiftning af korvindue
(2022 - 8660)

Bilag:
Dover menighedsråd ansøgning om 5% midler

Provstiudvalget vurderer, at der ikke er tale om en
akut opstået skade, der kræver hurtig udbedring, og
kan derfor ikke imødekomme ansøgningen om
midler fra budgetreserven. I stedet vil
provstiudvalget henvise til, at udskiftningen af
korvinduet, såfremt der indsendes yderligere et
tilbud på udførelsen af reparationen, kan optages
som ønske om anlægsbevilling på budget 2023.

8 - Hørning - Byggesag, istandsættelse af Hørning
Kirkes murede kirkegårdsmur

 

Sager:
Skanderborg Provsti - Byggesag - Hørning Kirke,

Provstiudvalget imødekommer, under forudsætning
af at der indhentes to uafhængige tilbud på
udførelsen, at reparationen optages som ønske om
anlægsbevilling på budget 2023.



Skanderbog Kommune386.250 - Hørning Sogns
Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser (2022 - 8095)

Bilag:
Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening

9 - Ry: Byggeregnskab, orgel

 

Sager:
Byggeregnskab - Ry - Orgel (2022 - 8822)

Bilag:
08.03.2022 Byggeregnskab, orgel

Provstiudvalget takker for det fremsendte regnskab,
som godkendes.  

10 - Skanderborg: Opfølgning på overdragelse af
areal ved Slotskirken

 

Sager:
Henvendelse - Skanderborg MR - Overdragelse af
areal ved Slotsholmen (2020 - 20340)

Bilag:
Scan 21

Provstiudvalget tager orienteringen fra Skanderborg
Menighedsråd, om at de trækker ønsket om at
afhænde jordstykket på slotsholmen tilbage, til
efterretning uden yderligere kommentarer.

11 - Skanderborg: Syn præstebolig Adelgade 13

 

Sager:
Syn 2022 - Skanderborg - præstegård (2022 - 8670)

Bilag:
Synsudskrift for præstegårde og boliger til
elektronisk udfyldning (1)

Synsrapporten blev godkendt under forudsætning af
budgetmæssig dækning

12 - Eventuelt

 

Lovgivningen omkring seniorbonus tages op på et
senere møde for kontaktpersoner. 
Den 15. marts holdes der afskedsreception for
provst Anders Bonde; en del af provstiudvalgets
medlemmer deltager. 
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Laura Gylden-Damgaard (Skanderborg
Provstiudvalg)

Niels Peter Skrubbeltrang (Skanderborg
Provstiudvalg)

Rasmus Leo Kolding Peder Skov Larsen (Skanderborg
Provstiudvalg)

Heidi Torp (Skanderborg Provstiudvalg) Jytte Jensen (Skanderborg Provstiudvalg)

John Ivan Karup Jensen
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