
Referat
Skanderborg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 30. september - d. 30-09-2019 kl. 16:30 til 19:30

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

Provstisekretær Peter Kromann-Andersen deltog som referent.  

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

 

Sager:
Provstiudvalgsmøder 2019 (2019 - 14451)

Bilag:
Provstiudvalgsmøde 3. september 2019 - referat

Referat godkendt.

Dagsorden godkendt

 

2 - Orientering

Provst
MI-Udvalg 

Provsten og provstisekretæren har haft besøg af
kommunes finanschef, som orienterede om
kommunens økonomi. I lystet af en gunstige
økonomi, blev det blandt andet drøftet, om
kirkeskatten skal forblive på sit nuværende niveau,
men der var enighed om at fastholde
den nuværende kirkeskat, blandt andet på grund af
hensættelser til kirkebyggeriet i Højvangen og
fordi, provstiet næste år kan forvente en negativ
efterregulering på ca. 800.000 kr. fra Skanderborg
Kommune.

Provsten informerede om, at kirkeskatten for næste
år er blevet meldt ud, og tallet ligger ca. 400.000 kr.
under det forventede.

Provsten skal til møde i Storring vedrørende køb af et
hus nær kirken.

MI-udvalg: Der var forespørgsel til
kalkningsordningen og det blev oplyst, at den
tidligere formand Leif Christoffersen vil gerne vil stå i
spidsen for at færdiggøre den kommende
kalkningsrunde. 

3 - Kørselsbemyndigelse til medlemmer af
Provstiudvalget

Det blev vedtaget, at der til provstiudvalget
medlemmer udbetales kørsel til den høje takst til al



 

Sager:
Regnskab 2018 - Skanderborg PUK (2019 - 8054)

Bilag:
VS Skanderborg Provsti - årsregnskab 2018

aktivitet i forbindelse med provstiudvalget. Der
udarbejdes en kørselsbemyndigelse på baggrund af
beslutningen.

 

4 - Horsens Provsti: Godkendelse af 5 %-midler til
præstebolig

 

Sager:
Tilsyn - Horsens Provsti - Forsøgsramme 5 -
godkendelse 5 %-midler til præstebolig (2019 -
27956)

Bilag:
Aktdokument, Tilbud_90657_05072019-001,
Aktbilag, id nr 561492: Fra Præsteboligudvalget -
Tilbud på ventilation med spiorrør - Ørnstrupvej 33

Provstiudvalget vurderer, at Horsens
Provstis handlemåde i forbindelse med anvendelse
af 5 %-midler er i overensstemmelse med
reglementet, og bevillingen blev derfor godkendt.

 

5 - Dover: Syn

 

Sager:
Syn - Dover Kirke og Kirkegård - 2019 (2019 - 28365)

Bilag:
Synsforretning Dover, Synsforretning Dover 2019

Provstiudvalget godkendte synsrapporten under
forudsætning af økonomisk dækning.

 

6 - Fruering-Vitved: Mageskifte

 

Sager:
Mageskifte - Fruering-Vitved og Naturstyrelsen (2019
- 29121)

Bilag:
190913_Brev_provstiet_Mageskifte002,
190814_Naturstyrelsen_Oplæg_Mageskifte-
arealoplysninger-ABN-13-08-2019,
190814_Naturstyrelsen_Mageskifte_kortbilag,
190911_Udtalelse_præstegårdskonsulent_mageskift
e

Provstiudvalget videresender aftalen om mageskifte
til Skiftet med anbefaling.

 



7 - Gl. Rye: Indvendig renovering af kirke

 

Sager:
Byggesag - Gl. Rye Kirke - Skanderborg Provsti -
Indvendig renovering - herunder midlertidig lukning
af kirken (2018 - 33602)

Bilag:
Gl. Rye Kirke - detailprojekt til endelig godkendelse,
(99)3.52A Døbefont - fremtidige forhold, Ansøgning
til biskoppen om at flytte gudstjenesten juni 2020,
Gl. Rye Kirke - svarskrivelse Aarhus Stift, Gl. Rye kirke
07.08.2019, Gl. Rye tillægsskrivelse, Mail 22.08.2019
Nationalmuseet, TILBUD

Ansøgning videresendes til Stiftet med anbefaling fra
Provstiudvalget.

På samme måde sendes ansøgningen om at måtte
flytte gudstjenesten videre til Stiftet med anbefaling
fra provsten.

 

8 - Gl. Rye: Skimmelsvamp i præstebolig

 

Sager:
Henvendelse - Gl. Rye - Skimmelsvamp i præstebolig
(2019 - 29468)

Bilag:
Konstateret mistanke om skimmelsvamp i
præstebolig

Provstiudvalget er positive over for at dække
udgifterne for at skabe en skimmelsvamp-fri bolig,
men afventer et oplæg fra Gammel Rye
Menighedsråd.

 

9 - Låsby: Fakturering af ydelser på kirkegården

 

Sager:
Henvendelse - Låsby MR - Fakturering af ydelser på
kirkegården (2019 - 29557)

Bilag:
VS Spørgsmål vedrørende fakturering af ydelser på
kirkegården

Provstiudvalget har forståelse for problematikken
men mener, at et eventuelt underskud ved
kirkegårdsdriften skal dækkes ved at hæve priserne
for materialer generelt.

10 - Låsby: Opnormering af præstestilling

 

Sager:
Personale - opnormering af præstestilling i Låsby
(2019 - 29131)

Pia Blok har opsagt sine 25% som provstipræst, og
fordelingen skal derfor gentænkes.
Provstiudvalget foreslår, at stillingen slås op som 50
% skoletjeneste, 25 % som sognepræst i Låsby og,
hvis muligt, 25 % som provstipræst. Det lokale
menighedsråd får udtaleret forhold til ansættelsen
som sognepræst.



Bilag:
Anmodning om opnormering af præstestilling Låsby.

 

11 - Ovsted-Tåning-Hylke: kompensation for
forpagtningsindtægt

 

Sager:
Driftsønske - Ovsted Tåning Hylke Menighedsråd -
kompensation for reduktion i forpagtningaindtægt
(2019 - 27958)

Bilag:
Ovsted Tåning Hylke Menighedsråd - reduktion i
forpagtningaindtægt

Provstiudvalget er som udgangspunkt positivt stillet
over for ønske og vil opfordre til, at der indsendes en
driftsønske til budget 2021.

Dog vil den endelige beslutning først kunne træffes
ud fra det endelige budget.

12 - Ovsted-Tåning-Hylke: 5 %-midler, mikrofon

 

Sager:
5 %-midler - Ovsted-Tåning-Hylke - Mikrofon til
Ovsted Kirke (2019 - 27959)

Bilag:
Fwd Faktura, Faktura 1901

Provstiudvalget kan som udgangspunkt ikke
imødekomme ansøgningen, men vil dog behandle en
kommende ansøgning, hvis det viser sig, at
udgiften afstedkommer økonomiske problemer ved
årets slutning. 

13 - Ovsted-Tåning-Hylke: Synsudskrift Sneptrup
Præstegård

 

Sager:
Syn - Ovsted-Tåning-Hylke - Sneptrup Præstegård
2019 (2019 - 28363)

Bilag:
Synsudskrifter for Sneptrup Præstegård, IMG_1468,
IMG_1469

Synsudskriften blev godkendt under forudsætning af
økonomisk dækning. I tilfælde af manglende
økonomisk dækning opfordres menighedsrådet til at
indsende ansøgning.

14 - Skivholme-Sjelle-Skjørring: Godkendelse af
forpagtningskontrakt

 

Sager:
Forpagtningskontrakt - Skivholme-Sjelle-Skjørring

Forpagtningskontrakten blev godkendt.  



(2019 - 28366)

Bilag:
Forpagtningskontrakt, Forpagtningskontrakt jord i
Skivholme og Sjelle.,
Brev_Skivholme_Sjelle_Skjørring

15 - Storring-Stjær: Syn 2019

 

Sager:
Syn - Storring og Stjær kirker - 2019 (2019 - 29118)

Bilag:
Synsforretning, kirke og kirkegÃ¥rd 2019,
Synsforretning kirke og kirkegÃ¥rd 2019 Storring

Synsudskriften blev godkendt under forudsætning af
økonomisk dækning.

 

16 - Veng: Tilstand og vedligehold ifm. provstesyn
2019

 

Sager:
Provstesyn - Veng-Mesing sogne - 2019 (2019 -
18370)

Bilag:
Synsrapport Veng 2019, Samlet rapport vedr syn og
forslag 2019 Veng

Provstiudvalget tager det tilsendte materiale til
efterretning og afventer eventuelle ansøgninger.
Samtidigt opfordres menighedsrådet til at følge
anvisningerne fra synsrapporten og observere
udviklingen hen over vinteren.

 

17 - Veng: haveprojekt ved præstegård

 

Sager:
Byggesag - Veng Præstebolig - Renovering af have og
ny carport (2018 - 20093)

Bilag:
SV Fra provstiet vedr. haveprojektet Veng
præstegård (STPR F2 604277)

Projektet er blevet behandlet af Provstiudvalget,
som billiger den valgte udførelse.

 

18 - Godkendelse af udskrivningsgrundlag budget
2020

 

Sager:

Skanderborg Kommunes udskrivningsgrundlag på
80.848.385 godkendes.

Indtægter i 2020

Ligning: 80.848.385 kr.



Afsluttende budgetsamråd 23. september 2019
(2019 - 29625)

Bilag:
Afsluttende - anlægsønsker 2020, Afsluttende -
driftsrammer 2020, Afsluttende -
husholdningsbudget 2020, Afsluttende -
kirkekassernes ligning 2020

Indtægter fra Aarhus Kommune (Vitved): 952.716 kr.

Tilgodehavende Skanderborg Kommune ultimo
2019: 152.956 kr.

Slutligning 2017 (selvfinansiering): 1.430.025 kr.

Indtægter i alt: 83.384.082 kr.

 

Udgifter i 2020

Samlet ligning til kirkekasserne (drift og anlæg):
80.489.496 kr.

Landskirkeskat: 13.938.072 kr.

PUK (inkl. personalekonsulent, provstipræst og
stiftsbidrag): 1.440.740 kr.

Puljemidler: 2.350.000 kr.

Budgetreserve og hensættelser: 5.165.774 kr.

Udgifter i alt: 83.384.082 kr.

Kirkeskatten fastholdes på 0,86 %.

19 - Status på regnskabskontor

 

Peder Skov orienterede om forløbet, hvor LMO har
overtaget driften i regnskabsførerens fravær. Der
afholdes efterfølgende møde med de involverede
menighedsråd.

20 - Eventuelt

 

Rasmus Kolding orienterede om udskiftningen af
vinduer i Kirkecenter Højvangen. Der er indhentet
udtalelse fra Carsten Vejborg, Energitjenesten, og
der er fundet nye ruder med solafskærmende
egenskaber. Der startes med en mindre del af
bygningen.
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Jacob Køhn Andersen (Skanderborg
Provsti)

Niels Peter Skrubbeltrang (Skanderborg
Provstiudvalg)

Rasmus Leo Kolding Carl Dam Schneider (Skanderborg
Provstiudvalg)

Jesper Hanneslund (JEHA@KM.DK) Peder Skov Larsen (Skanderborg
Provstiudvalg)

John Ivan Karup Jensen
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