
Referat
Skanderborg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 26. august 2021 - d. 26-08-2021 kl. 15:30 til 18:30

Deltagere: Laura Gylden-Damgaard, Niels Peter Skrubbeltrang, Jesper Hanneslund, Rasmus Leo Kolding,
John Ivan Karup Jensen, Peder Skov Larsen
Afbud: Jens Henrik Kirkegaard

Personalekonsulent Tina Nielsen og provstisekretær Peter Kromann-Andersen deltog, sidstnævnte som
referent.  

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste
møde

 

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

Bilag:
Provstiudvalgsmøde 11. august 2021 - referat

Dagsordenen blev godkendt med en tilføjelse af et
punkt vedr. valg til provstiudvalget.
Referatet fra mødet 11. august blev godkendt.  

2 - Orientering

 

Provsten: 
Der er et par fratrædelser på præstefronten. I
Ovsted-Tåning-Hylke stopper Lars Buch Viftrup i sit
vikariat og i Voerladegård stopper Peter Hansen Tast.
Sidstnævntes stilling bestod af 40 % sognepræst
og 10 % ansættelse i provstiet. Det er vigtigt med en
fast præst i Voerladegård, derfor er provsten i
kontakt med biskoppen om den fremtidige
besættelse af stillingen.
I Ovsted-Tåning-Hylke er opførelsen af en ny
præstebolig stadigt på projektplan, så der skal
ansættes en vikar, indtil huset står klar; dette
vurderes at tage ca. ét år. 
Provsten har holdt en række møder, blandt andet et
med præsternes tillidsmand og
arbejdsmiljørepræsentant, samt et med sine
forgængere Jacob Køhn Andersen og Anders Bonde.
Provsten og provstisekretæren har sammen med en
række andre provster og sekretærer fra Aarhus Stift
været til møde med revisionsfirmaet BDO.
Provsten er endvidere kommet med i bestyrelsen for
Sangkraft.



 
Personalekonsulent
Der planlægges et ERFA-møde 6. oktober for
menighedsrådenes kontaktpersoner. Tina laver
udkast til dagsorden.
 
Provstiudvalg
Udvalget vil gerne mødes med bestyrelsen for
Landsbykirkegårdene, og de inviteres
til et nyplanlagt provstiudvalgsmøde møde 17.
november. Landsbykirkegårdene bedes inden
da sende vedtægter og bestyrelsesoversigt. 

3 - Dagsorden til afsluttende budgetsamråd 7.
september 2021

 

Sager:
Budget 2022 - Skanderborg Provstiudvalg (2021 -
7118)

Bilag:
Dagsorden - Afsluttende budgetsamråd 7.
september 2021

Dagsordenen godkendes med en tilføjelse af et
punkt vedrørende præsentation af den nye provst.  
 

4 - Økonomioversigter til budgetsamråd 7.
september 2021

 

Sager:
Budget 2022 - Skanderborg Provstiudvalg (2021 -
7118)

Bilag:
Anlægsønsker 2022, Budget 2022, Driftsrammer
2022

Oversigterne blev godkendt, dog med den ændring
at der til Skanderborg Sogn tilføjes en bevilling på
6 mio. kr. til indkøb af provstebolig.

5 - Ansættelse af medhjælp, Skanderborg Provsti

 

For at afdække behovet for medhjælp til rengøring
mv. i provstiets nye faciliteter i Kielberghus ansættes
der indtil videre en person i en midlertidig stilling. På
baggrund af de indhøstede erfaringer kan der senere
opslås en fast stilling.  

6 - Skovby: Revideret projekt for tilbygning Skovby
Kirke

 

Sager:

Projektet videresendes til Stiftet
med Provstiudvalgets anbefaling. I forhold til
finansiering skal Menighedsrådet indsende et
anlægsønske.



Byggesag - Skovby Kirke - Skanderborg Provsti -
Tilbygning til Skovby Kirke (2020 - 17060)

Bilag:
Ansøgning til Provstiudvalget august 2021,
Ansøgning til Provstiudvalget maj 2020,
2430_Skovby kirke_skitseforslag_2021-08-18,
sag2430_Skovby kirke_overslag ny tilbygning_2020-
08-18

7 - Veng-Mesing: 5 %-ansøgning, sygemeldt
regnskabsfører

 

Sager:
5 %-ansøgning - Veng-Mesing - Sygemeldt
regnskabsfører (2021 - 23071)

Bilag:
Kalkning Mesing Kirke Veng præstebolig og
ansøgning 5 % midler

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen
således, at der gives en bevilling fra budgetreserven
på differencen mellem udgifterne til henholdsvis den
fastansatte regnskabsfører og det indforskrevne
rådgivningsfirma.

8 - Ovsted-Tåning-Hylke: Anlægsønske, p-plads,
Hylke Kirke, tilrettet finansieringsplan

 

Sager:
Budget 2022 - Ovsted-Tåning-Hylke - Anlægsønsker
(2021 - 11977)

Bilag:
VS Tilrettet finansiering, Landzonetilladelse -
Hylkevej 33, Hylke parkering - skitseforsalg
oversalg_28_08_21_revideret, Notat_2021 08 23

Finansieringsplanen på 1.198.500 kr. godkendes.  

9 - Ovsted-Tåning-Hylke: Anlægsønske, lydanlæg

 

Sager:
Budget 2022 - Ovsted-Tåning-Hylke - Anlægsønsker
(2021 - 11977)

Bilag:
Sv Fra Provstiudvalget vedr. anlægsønsker 2022 (STPR
F2 1395833), Lydanlæg_Tilbud_Hylke - Ovsted -
Tåning Kirker__Sound-tek

Provstiudvalget vil imødekomme ansøgningen til
lydanlæg med en bevilling på 120.000 kr., da
udvalget mener, at dette beløb er et passende
niveau. Provstiudvalget vil bede menighedsrådet
indhente minimum to tilbud og fremsende disse til
provstiet.



10 - Stilling: Anlægsønske, UV-lys

 

Sager:
Budget 2022 - Stilling - Anlægsønsker (2021 - 13213)

Bilag:
VS Anlægsønsker Stilling Sogn, Anlægsønsker 2022
inkl. UV-lys

Provstiudvalget ønsker ikke at medtage dette
anlægsønske på næste års budget, da man savner
dokumentation for metodens effektivitet.
Provstiudvalget vil udbede sig
denne dokumentation.

11 - Veng-Mesing: Anlægsønske, kalkning, revideret
økonomi

 

Sager:
Budget 2022 - Veng-Mesing - Anlægsønsker (2021 -
11795)

Bilag:
Kalkning Mesing Kirke Veng præstebolig og
ansøgning 5 % midler

Anlægsønsket blev godkendt.  

12 - Landsbykirkegårdene: Anlægsønsker

Den inkluderede 5 %-ansøgning indgår ikke i
anlægsønskerne.  

Sager:
Budget 2022 - Landsbykirkegårdene - Anlægsønsker
(2021 - 11973)

Bilag:
20210705085635530

Anlægsønskerne blev godkendt, men provstiudvalget
ønsker at få tilsendt yderligere tilbud for ny maskine
og for renovering af kampestensmure.  

13 - Eventuelt

 

Intet til dette punkt.  

14 - Valg til provstiudvalget

 

John Karup valgt som ordstyrer på opstillingsmødet
31. august.
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Laura Gylden-Damgaard (Skanderborg
Provstiudvalg)

Niels Peter Skrubbeltrang (Skanderborg
Provstiudvalg)

Jesper Hanneslund (Skanderborg
Provstiudvalg)

Rasmus Leo Kolding

John Ivan Karup Jensen Peder Skov Larsen (Skanderborg
Provstiudvalg)
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