
Referat
Syddjurs Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 23. april 2020 - d. 23-04-2020 kl. 13:00 til 16:00

Deltagere: Syddjurs Provstiudvalg, Mette Skovsbøll

Afbud: Anders Bøgh 
 
Afholdt som Skype-møde

Mødepunkt Referat

1 - PUK-budget - 2021

vedlagt
 
 

Sager:
Budget 2021 - PUK - Syddjurs Provsti (2020 - 12529)
Budget 2021 - PUK - Syddjurs Provsti (2020 - 12529)

Bilag:
Udkast budget 2021, VS Evaluering 2018-2020 -
Personalefunktionen i Syd- og Norddjurs Provstier,
Provsten-evaluering-april-2020-v2,
Provstiudvalgsmøde-december-2019, Picture (Device
Independent Bitmap)

Provstiudvalget arbejder hen mod at
Personalekonsulenten alene knyttes til Syddjurs
Provsti med 22 timer/uge,
administrationsfunktionen på 15 timer kan fortsat
deles med Norddjurs Provsti. Ny samarbejdsaftale
medtages til budgetsamråd og ændringen træder i
kraft pr. 1 januar 2021.
 
Henning Degn stemmer ikke for forslaget.
 
Der arrangeres en drøftelse med kontaktpersonerne
om personalekonsulentens arbejde og betydning af
dette for menighedsrådene. Provsten indkalder
kontaktpersonerne til et møde herom.
 
Foreløbigt budget for PUK-kassen godkendt.
 
 
 
 
 

2 - Status skole-kirke og jobannonce til teologisk
medarbejder

 

Sager:
Skole-kirke - ansættelse af teolog (2020 - 12915)

Bilag:
jobannonce, vedtægt og stillingsbeskrivelse
skolekirke, Arbejdsbeskrivelse, jobannonce, Vedtægt
2020

12.5  - 1.6 ansættelse til 1.8 eller 1.9
Mogens Michelsen deltager i ansættelsesudvalget.
Det skal fremgå af arbejdsbeskrivelsens pkt. 4, at
arbejdet foregår i samarbejde med
menighedsrådene.
Det bør præciseres i både arbejdsbeskrivelse og
stillingsannonce, at kontakten til skolerne og mødet
med lærerne er meget vigtigt.



3 - Studietur PU

Emne kunne være omkring genforeningen 

Provstiet arbejder videre med tema om
genforeningen 

4 - Byggesag - Brand i våbenhus - overslag fra
nationalmuseet

 

Sager:
Byggesag - Nødager Kirke - Syddjurs Provsti -
istandsættelse af våbenhus efter brand (2020 -
12353)
Forsikringssag - Syddjurs Provsti - Brand i våbenhus -
Nødager - overslag fra nationalmuseet (2020 -
11920)

Bilag:
2431 Nødager kirke - anmodning om tilladelse til 1.
etape, Nødager Kirke Brand i tårnrum,
Skadeanmeldelsesblanket, aug. 2019 Nødager Kirke,
200174 - Kvittering, VS nødager - overslag fra
nationalmuseet, Nødager kirke
Kalkmaleridekorationer i kirkens tårnrum, VS
Nødager Kirke - istandsættelse af våbenhus efter
brand., Nødager Kirke Kalkningstjeneste, Nødager
Kirke Præstetavle 20-00417, Nødager kirke
Teglstensgulv

Provstiudvalget betrager sagen som en forsikringssag
og tager orienteringen til efterretning
 
 
 

5 - Tilbud på nye vinduer Tøstrup Kirke

Byggesagen burde være lagt ind i byggesagsmodulet,
men pga. situationen medtages de på mødet som
vanligt 

Sager:
Byggesag - Syddjurs Provsti - Nye vinduer Tøstrup
Kirke - Nimtofte-Tøstrup (2019 - 34281)

Bilag:
bemærkning Skovby, Blanket til ansøgning til PU,
Projektbeskrivelse nye vinduer, Tilbud 1 Vinduer +
isætning Skovby, Tilbud 2,1 Bøjsø Vinduer uden
isætning, Tilbud 3 Isætning Nyborg Sørensen, Tilbud
4 Isætning Freelance tømren, Tillæg 1 Tilbud 2 Bøjsø,
Tillæg 2 Tilbud 2 Bøjsø, Tilbud på nye vinduer
Tøstrup Kirke

Provstiudvalget godkender det billigste tilbud. kr.
180.000 er bevilget som anlægsmidler på budget
2019
 
Provstiudvalget fremsender materialet med
anbefaling til Aarhus Stift. Arbejdet må ikke
igangsættes før der foreligger endelig godkendelse
herfra.
 

6 - Til PU om skema vedr. klimatiltag til bispemøde
retur senest den 17. maj 2020

Provstiet udfylder skemaet og sender til orientering
til PU 



 

Sager:
Bispemøde - den 28. april - 1. maj 2020 - klimatiltag -
Haderslev (2020 - 11322)

Bilag:
Aktdokument

7 - Tilladelse til udstykning af menighedshus i
forbindelse med salg af præstebolig

 

Provstiudvalget godkender udstykning i forbindelse
med salg af præstebolig i Hvilsager 
 
Restprovenu for salg af præstebolig deponeres i
stiftsmidlerne

8 - Eventuelt

 

2 præstestillinger på Mols er opslået, der er rigtig
stor interesse omkring stillingerne.
Per Bach er forlænget til 31.8.2020, det tilstræbes, at
stillingerne besættes til 1.9
 
Stillingen i Mørke opslås til kvote 85% på
præstedelen og 15% til nyt børnehospice i Rønde.
Der er ansat vikar Sidsel Horne pr. 1.5. og indtil
videre.
 
Nu udestår kun Kolind i forhold til ansættelse af
præst.
 
Der er lavet et samarbejde mellem Kafe Kolind,
menighedsrådene og Syddjurs Provsti i form af et
"drive-out". Projektet henvender sig til de små sogne
i provstiet. Lokalt skal man stille med 1 eller 2
frivillige til opgaven. Der er sendt henvendelse til
formændene i de små sogne, som er med i projektet.
 
Hjemmesiden vedr. menighedsrådsvalget er i luften.
Der uddeles endvidere kort vedr. valget, som et
supplement til hjemmesiden.
 
Sammen med Randers Søndre, Randers Nordre ,
Mariager og xxx har vi købt radiospots om valget.
Det sendes på Radio Alfa og Radio ABC
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