
Referat
Skanderborg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 22. juni 2021 - d. 22-06-2021 kl. 14:00 til 20:00

Deltagere: Anders Bonde, Carl Dam Schneider, Jesper Hanneslund, John Ivan Karup Jensen, Niels Peter
Skrubbeltrang, Peder Skov Larsen, Rasmus Leo Kolding

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden og referat

 

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

Bilag:
Provstiudvalgsmøde ekstraordinært 26. april 2021 -
referat - 10-05-2021 145434, Provstiudvalgsmøde 3.
maj 2021

Dagsordenen til dagens møde og referatet fra
provstiudvalgsmødet 3. maj blev godkendt.

2 - Orientering

 

Provsten:
Der er blevet ansat en del nye præster, og det har
været spændende at være med til at ansætte en ny
provst.

Lars Viftrup er blevet ansat midlertidig i Ovsted-
Tåning-Hylke og i Hørning-Blegind-Adslev der fundet
en ny KBF. Sammesteds er Tine Frisenette
konstitueret i en vakant stilling, mens Anne Mette
Fruelund er ansat som vikar for Majbritt Daugaard,
der har orlov til august 2022.

Den nye provst starter 15. august. Der bliver
indsættelse i Slotskirken 22. august og kreering 25.
august til landemode. Skanderborg Menighedsråd
arbejder videre på at tilpasse provsteboligens arealer
til denne kommende provst.

Personalekonsulent
Tina Nielsen orienterede om arbejdet i provstiet.

3 - Skanderborg Provstiudvalg: Valg af medlemmer Valghandlingen fastsættes til tirsdag d. 31. august kl.



til provstiudvalg og stiftsråd

 

Sager:
Valg til Provstiudvalget 2021 - Provstiudvalgsvalg
(2021 - 18519)
Valg til Provstiudvalget 2021 - Provstiudvalgsvalg
(2021 - 18519)
Valg til Provstiudvalget 2021 - Provstiudvalgsvalg
(2021 - 18519)

Bilag:
Bekendtgørelse om valg af medlemmer til
provstiudvalg og stiftsråd, Aktdokument, Referat 30.
august 2017

19.00 i Kirkecenter Højvangen.
Alle menighedsrådsmedlemmer indbydes og
provstiet står for annonceringen.
Carl Schneider meldte ud, at han er ved at flytte og
ikke genopstiller.

4 - Adslev: Syn

 

Sager:
Syn 2021- Adslev (2021 - 17148)

Bilag:
DOC000

Synsrapporten blev godkendt under forudsætning af
budgetmæssig dækning

5 - Blegind: Syn

 

Sager:
Syn 2021 - Blegind (2021 - 15668)

Bilag:
Synsudskrift for kirke og kirkegårde Blegind 2021

Synsrapporten blev godkendt under forudsætning af
budgetmæssig dækning
 

6 - Fruering: Syn

 

Sager:
Syn 2021 - Fruering (2021 - 15311)

Bilag:
210425_Synsrapport_Driftsbygninger_Stalden001,
210425_Synsrapport_Forpagterbolig001,
210425_Synsrapport_Fruering_kirke001,
210425_Synsrapport_Præstebolig002

Synsrapporten blev godkendt under forudsætning af
budgetmæssig dækning
 



7 - Fruering: Lejeaftale til godkendelse

 

Sager:
Lejekontrakt - Fruering - godkendelse (2021 - 17132)

Bilag:
210601_Delpro_lejekontrakt_underskrevet

Lejeaftalen for udleje af del af driftsbygningen ved
præstegården blev godkendt.

8 - Hørning: Syn

 

Sager:
Syn 2021 - Hørning kirke (2021 - 14957)

Bilag:
Synsforretning, Hørning kirke og kirkegård maj 2021

Synsrapporten blev godkendt under forudsætning af
budgetmæssig dækning
 

9 - Ovsted-Tåning-Hylke: 5 %-ansøgning, udskiftning
af varmeelementer Tåning kirke

 

Sager:
5% midler: Ovsted-Tåning-Hylke - Udskiftning af
varmeelementer i Tåning kirke (2021 - 17153)

Bilag:
5% midler til udskiftning af varmeelementer i Tåning
kirke

Ansøgningen blev imødekommet med en bevilling på
op til 95.000 kr. fra budgetreserven.  

10 - Ry: Syn, præstebolig

 

Sager:
Syn 2021 - Ry (2021 - 18504)

Bilag:
Syn, præstebolig, Ry

Synsrapporten blev godkendt under forudsætning af
budgetmæssig dækning
 

11 - Skanderborg: Ønske om træfældning på
kirkegård

 

Sager:

Ansøgningen om tilladelse til træfældning på
Slotskirkens Kirkegård blev imødekommet.  



Henvendelse - Skanderborg MR - Ønske om
træfældning, kirkegård (2021 - 18507)

Bilag:
Scan 6, Egetræ - Menighedsrådet Skanderborg Sogn
30-5-2021, IMG_0147, IMG_0149

12 - Skanderborg: godkendelse af
totalrådgiveraftale

 

Sager:
Byggesag - Skanderborg Sogn - Skanderborg Provsti -
Ny kirke i Højvangen - Total
Bygherrerådgivningsaftale (2021 - 18677)

Bilag:
20210617 MR bilag 2 TR-aftale_Højvangen Kirke

Totalrådgiveraftalen til opførelse af ny kirke i
Højvangen blev godkendt.  

13 - Skanderborg: Arealoverdragelse ved
Slotskirken

 

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

Bilag:
Scan 5, 168b-1-1

Provstiudvalget henviser til, at der tidligere har
været givet tilladelse. Provstiudvalget vil dog
tilråde menighedsrådet at genoverveje sagen, da det
umiddelbart ikke er tilrådeligt at afhænde jord og
dermed fraskrive sig råderetten i forhold til at sikre
kirkens omgivelser. Provstiudvalget imødeser en
henvendelse fra Menighedsrådet med henblik på en
endelig afgørelse.
 
Rasmus Kolding forlod mødet under behandlingen af
sagen.

14 - Skivholme-Sjelle-Skjørring: Syn

 

Sager:
Syn 2021 - Skivholme-Sjelle-Skjørring (2021 - 18535)

Bilag:
Synsforetning kirke og kirkegård Skjørring 2021,
Synsforetning kirke og kirkegård Sjelle 2021,
Synsforetning kirke og kirkegård Skivholme 2021

Synsrapporten blev godkendt under forudsætning af
budgetmæssig dækning
 

15 - Storring-Stjær: Ansøgning om ekstrabevilling

 

Sager:

Ansøgningen om ekstrabevilling til om- og tilbygning
af graverbygningen i Stjær imødekommes med en
ekstrabevilling på 355.057 kr.



Ansøgning om ekstrabevilling - Storring-Stjær -
Tilbygning til graverbygning (2021 - 14951)

Bilag:
Budgetforslag, Ansøgning om ekstrabevilling -
tilbygning - graverbygningen Stjær

16 - Vitved: Syn

 

Sager:
Syn 2021 - Vitved Kirke (2021 - 15001)

Bilag:
Kirkesyn_210421

Synsrapporten blev godkendt under forudsætning af
budgetmæssig dækning
 

17 - Ry: Anmodning om anvendelse af frie midler

 

Sager:
Ansøgning - Ry MR - Anmodning om anvendelse af
frie midler til orgel (2021 - 18914)

Bilag:
Fra Ry MR vedr. anmodning om anvendelse af frie
midler, 21.06.2021 Anmodning, Orgelprojekt, Ry
Kirke

Der gives tilladelse til at anvende 204.000 kr. fra frie
midler til betaling af resterende anlægsudgifter til
nyt orgel.

18 - Eventuelt

 

Intet til dette punkt.  

19 - Skovby: Ansøgning om tillægsbevillling til
opførsel af depotrum ved Sognehuset

 

Sager:
Ansøgning - Skovby MR - Tillægsbevillign til
depotrum ved Sognehuset (2021 - 18924)

Bilag:
VS Depotrum ved Sognehuset, Billede

Ansøgningen om en tillægsbevilling på 115.140 kr.
imødekommes.

John Karup forlod mødet under behandlingen af
sagen. 

20 - Adslev: Klage vedr. manglende udbud Provstiudvalget må konstatere, at der er sket
procedurefejl ved overdragelsen af det nævnte



 

Sager:
Klage - Carl Schneider - manglende udbud vedr. vedr.
renovering af præstebolig Hørning (2021 - 17978)

Bilag:
Klage fra Carl Schneider, Møde i præstegårdsudvalg
27. maj 2021, Protokol fraflytningssyn 5. marts 2021

arbejde til et medlem af menighedsrådet, idet der
må henvises til § 40 i menighedsrådsloven, hvor det
anføres, at menighedsrådet ikke kan overdrage
udførelsen af større arbejder til et medlem uden en
forudgående licitation.

Det er en åbenbar fejl, at formanden for
præstegårdsudvalget ikke har indbragt sagen til
Præstegårdsudvalgets afgørelse forud for arbejdets
udførelse, og Provstiudvalget udtaler en henstilling
om, at fejlen ikke må gentage sig. 
Prisen for det udførte arbejde vurderes til at være
særdeles rimelig, og beløbets størrelse taget i
betragtning i forhold til provstiets interne
udbudsregler betyder, at præstegårdsudvalget kan
beslutte, at det udførte arbejde honoreres for både
timeløn og materialer. I modsat fald vurderer
Provstiudvalget, at der vil være tale om en urimelig
sanktion. Endvidere har Provstiudvalget noteret sig,
at formanden for præstegårdsudvalget er trådt
tilbage som konsekvens af sagen. 

På det ovenstående grundlag vurderer
Provstiudvalget ikke, at der er grundlag for at
foretage sig yderligere i sagen. 

21 - Hylke: Anlægsønske, p-plads ved Hylke Kirke

På baggrund af det afholdte møde vedr.
parkeringsplads ved Hylke Kirke med deltagelse af
repræsentanter fra menighedsrådet og
landskabsarkitekter vurderer de deltagende
provstiudvalgsmedlemmer at projektet skal udføres
for maksimalt 1,2 mio. kr. 

Provstiudvalget tiltræder det nævnte beløb.

22 - Galten: Anlægsønske, forplads ved sognegård

På baggrund af det afholdte møde vedr.
sognegårdens forplads med deltagelse af formand
og kasserer fra menighedsrådet  vurderer de
deltagende provstiudvalgsmedlemmer, at en
passende anlægsbevilling vil være 500.000 kr. til
forpladsen (inkl. vandkunst). Ønsker menighedsrådet
et større projekt, skal de resterende midler tages
fra frie midler, dog må projektet maksimalt koste
800.000 kr. Provstiudvalget opfordrer samtidigt
menighedsrådet til at gentænke projektet. 

Provstiudvalget tiltræder det nævnte beløb.  
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Anders Bonde Carl Dam Schneider (Skanderborg
Provstiudvalg)

Jesper Hanneslund (Skanderborg
Provstiudvalg)

John Ivan Karup Jensen

Niels Peter Skrubbeltrang (Skanderborg
Provstiudvalg)

Peder Skov Larsen (Skanderborg
Provstiudvalg)

Rasmus Leo Kolding
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