
Referat
Skanderborg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 9. september 2021 - d. 09-09-2021 kl. 16:30 til 18:30

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste
møde

 

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

Bilag:
Provstiudvalgsmøde 26. august 2021 - referat

Dagsordenen til dagens møde og referatet fra sidste
møde blev godkendt.  

2 - Orientering

 

Orientering fra provsten: Præsterne i Skanderborg
Provsti har været på internat på Fuglsøcentret med
bl.a. dåben tematiseret. En fin måde for provsten at
begynde samarbejdet med præsterne på. Søndag
den 5. september blev den nye præst, Ivan Tabrizi,
indsat af provsten ved en festlig gudstjeneste og
efterfølgende reception. I Hørning bliver der i løbet
af efteråret opslået yderligere en præstestilling med
forventet ansættelse senest 15. januar 2022; indtil
da virker Tine Frisenette som vikar. I Voerladegård
Sogn er præstestillingen vakant, og provsten skal i
den forbindelse til møde med biskop og
stiftskontorchef for at tale om mulighederne for
besættelse.
Den 7. september blev der afholdt afsluttende
budgetsamråd i Hørning Sognegård; der var pænt
fremmøde og alt forløb, som det skulle. Provsten
skal i audiens hos Dronningen for at takke for
udnævnelsen. 

3 - Ovsted-Tåning-Hylke: Præstebolig i Hylke

 

Provstiudvalget gennemgik skitseforslaget og havde
en del overvejelser, blandt andet i forhold til de
relativt små børneværelse, placeringen af værelser



Sager:
Byggesag - Præstebolig i Hylke - Cubo arkitekter
(2021 - 20426)

Bilag:
170821Projekttidsplan, 170821Økonomiopstilling,
210817Aftale om Totalrådgivning
Præstebolig_US.docx, 310821Ydelsesplan -
projektering

på flere plan, størrelsen på handicaptoilettet og
materialevalg. Provsten tager overvejelserne videre
til stiftets kirkegårdskonsulent Mia Rahbek, der
kommer med en udtalelse, som derefter sendes til
menighedsrådet i Ovsted, Tåning og Hylke.
Der var i udvalget enighed om, at den allerede
fastsatte budgetramme på 5,2, millioner ikke må
overskrides. 

4 - Galten: 5 %-ansøgning, ventilation i præstebolig

 

Sager:
5 %-ansøgning - Galten - Ventilation i præstebolig
(2021 - 24319)

Bilag:
Budgetansøgnings Fugt i præstebolig 2022,
Ventilation i præstebolig 2021 (3)A

Provstiudvalget imødekommer ansøgningen under
forudsætning af, at der indhentes et yderligere
tilbud på ventilationsanlæg.

5 - Galten: Ansøgning, tilladelse til anvendelse af
frie midler til omlægning af Galten Kirkegård

 

Sager:
Ansøgning - Galten - Anvendelse af frie midler til
omlægning af Galten Kirkegård (2021 - 24320)

Bilag:
Brug af frie midler til Skulptur på kirkegård, Galten
Kirkegård (8)

Provstiudvalget kan ikke støtte en overførsel af frie
midler til indkøb af skulptur, da menighedsrådet
har flere uafsluttede byggeprojekter, hvor der
kan blive brug for de frie midler. Provstiudvalget
henviser i stedet til at søge fonde til at supplere de
50.000 kr., menighedsrådet tidligere har fået
bevilliget fra forkyndelsespuljen.

6 - Skanderborg Provstiudvalg: Fastsættelse af
budget 2022

 

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

Bilag:
Driftsrammer - Ligning - 2022, Budget 2022,
Anlægsønsker 2022

Budget 2022 blev fastsat som fremlagt på det
afsluttende budgetsamråd, og kirkeskatteprocenten
fastholdes som hidtil. 
Provstiet sender budgettet til kommunen inden 15.
september. 



7 - Eventuelt

 

Det undersøges, om menighedsrådene har interesse
for at etablere et fælles regnskabskontor. Provsten
tager kontakt til Aarhus Søndre Provsti for at
undersøge, hvordan regnskabskontoret fungerer der,
og hvilke systemer de bruger. På næste
provstiudvalgsmøde den 25. oktober sættes
regnskabskontoret på som separat punkt. 
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Laura Gylden-Damgaard (Skanderborg
Provstiudvalg)

Niels Peter Skrubbeltrang (Skanderborg
Provstiudvalg)

Rasmus Leo Kolding Jesper Hanneslund (Skanderborg
Provstiudvalg)

Jens Henrik Kirkegaard (Skanderborg
Provstiudvalg)
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