
Referat
Skanderborg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Skanderborg Provsti 20. juni 2019 - d. 20-06-2019 kl.
15:30 til 18:30

Deltagere: Jacob Køhn Andersen, Leif Bøgedahl Christoffersen, Peder Skov Larsen, Jesper Hanneslund, Carl
Dam Schneider
Afbud: Rasmus Leo Kolding, Niels Peter Skrubbeltrang

Carl Schneider forlod mødet efter behandlingen af punkt 8.
Provstisekretær Peter Kromann-Andersen deltog som referent. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

 

Sager:
Provstiudvalgsmøder 2019 (2019 - 14451)

Bilag:
Provstiudvalgsmøde Skanderborg 30. april 2019 -
referat

Referat og dagsorden godkendt.  

2 - Orientering

Provst
MI-udvalg 

Provst
 
Den nyuddannede Mads Juul Munch er blevet indsat
som præst i Ovsted-Tåning-Hylke Sogne. 
 
I forhold til Skoletjeneste satses der på i løbet af
efteråret/vinteren at få opslået en fuldtidsstilling,
som inkluderer konfirmandtjeneste. Stillingen får
formelt tilknytning til Låsby Sogn,
men konfirmandhold undervises, hvor der er mest
behov. Stillingen finansieres med 75% fra
puljemidler og 25 % fra Låsby MR.
 
Der er kommet et købstilbud på den udbudte jord
ved Sneptrup Præstegård. Tilbuddet rundsendes til
provstiudvalgsmedlemmernes godkendelse.
 
Personalekonsulent-situationen: Jacob
K. Andersen har talt med Jacob Nissen fra Silkeborg
om en mulig ansættelse i samarbejde med Favrskov.
Vi kan komme med i deres ordning, hvilket betyder,
at modellen ikke kræver yderligere godkendelse.



Der er kommet en udmelding på DAP om at
hensættelser til indefrosne feriepenge først skal
afsættes fra 2021. PU forsætter diskussionen på sit
augustmøde, da det disponerede beløb således kan
anvendes på budget 2020.

MI-udvalget

Der er tilbud fra Danske Kirkekalk ift. at få Ry og
Skanderborg  med i den rullende ordning sammen
med Vitved.

Som konsekvens af Leif Christoffersens afgang
afholder MI snarest møde for at vælge en ny
formand.

 

3 - Skanderborg PUK - Kvartalsrapport 1. kv. 2019

 

Sager:
Regnskab 2019 - Skanderborg PUK -
Kvartalsrapporter (2019 - 20346)

Bilag:
Kvartalsrapport 1.kv. 2019

Godkendt.  

4 - Radonanalyser

 

Sager:
MI-udvalg - Skanderborg Provsti - Radonmålinger i
tjenesteboliger (2018 - 32843)

Bilag:
VS Radonanalyser, Skanderborg samlet oversigt

Provstiudvalget gennemgik den tilsendte rapport.
Der aftales et møde med Carsten Vejborg fra
Energitjenesten inden sommer. Leif Christoffersen
og Jacob K. Andersen deltager.   

5 - Retssag CL Fliser og Anlæg ApS mod Veng-
Mesing Menighedsråd

 

Sager:
Klagesag - CL Fliser og Anlæg ApS mod Veng-Mesing
Menighedsråd (2019 - 19526)

Bilag:
VS 77001 - Vedr. Retssag - CL Fliser og Anlæg ApS
mod Veng-Mesing Menighedsråd

Provstiudvalget behandlede sagen og beklager, at
der er lavet en uklar aftale, men udtrykker samtidigt
støtte til, at menighedsrådet i samråd med deres
advokat vil træffe en beslutning, hvor der også tages
hensyn til snarest at løse den ubekvemme situation
for præstegårdens beboer.  



6 - Monumentsikkerhed Vitved Kirke

 

Sager:
Henvendelse fra Vitved Kirke vedr. udførelse af
momentsikkerhed på billigste måde (2019 - 18815)

Bilag:
ang. udførelse af momentsikkerhed på billigste
måde

På Vitved kirkegård findes syv fredede gravsten som
skal sikres. Menighedsrådet har fået en pris fra en
Stenhugger i Skanderborg på 13.100 kr. og vil høre,
om der i Skanderborg Provsti findes en fælles aftale
om gennemgang af gravsten.
 
Provstiudvalget mener ikke, at det vil være
hensigtsmæssigt at skulle stå for en gennemgang af
samtlige gravsten i provstiet, da der mange steder
allerede er gang i arbejdet, men udvalget vil gerne
fremadrettet være med til at gøre gravstedsejere
opmærksom på nødvendigheden af at sikre gravsten.
Meningsrådene må også holde sige orienterede på
GIAS-siden om denne problematik.
 
I den konkrete sag anbefaler
Provstiudvalget menighedsrådet at indhente tilbud
fra flere firmaer, men finder umiddelbart ikke prisen
urealistisk høj.

7 - Dækning af udgifter til fugtskade i Skovby

 

Sager:
5%-midler - Skovby Sognehus - Fugtskade (2019 -
1787)
5%-midler - Skovby Sognehus - Fugtskade (2019 -
1787)
5%-midler - Skovby Sognehus - Fugtskade (2019 -
1787)

Bilag:
SV Til Skovby MR vedr. dækning af udgifter til
fugtskade (STPR F2 369307), regnskab 2018
kommentar, SV Til Skovby MR vedr. dækning af
udgifter til fugtskade (STPR F2 369307), Til Skovby
MR vedr. dækning af udgifter til fugtskade

Provstiudvalget har på sit møde d. 31. januar 2019
behandlet ansøgning fra Skovby Menighedsråd om 5
%-midler til dækning af udgifter i forbindelse med en
vandskade. Provstiudvalget besluttede på det
tidspunkt, at ansøgningen kunne imødekommes
under forudsætning af, at der ikke var dækning i de
frie midler, hvilket menighedsrådet efterfølgende
skulle dokumentere.
 
Skovby Menighedsråd har nu indsendt sit regnskab
2018, der viser et overskud på 70.000, dog med den
forklaring at overskuddet er disponeret til en række
ønskede indkøb som stole, projektor, LED-pærer mv.
 
På den baggrund ønsker Provstiudvalget, at
menighedsrådet i første omgang selv finansierer
udgiften fra egen kasse. Hvis menighedsrådet skulle
komme i økonomiske problemer ved årets slutning,
vil Provstiudvalget dog være positivt stemt for at yde
støtte.
 
 

8 - Ansøgning til Udviklingspuljen fra
Landsbykirkegårdene

 

Sager:
Udviklingspulje - Landsbykirkegårdene - Ladbil (2019
- 15856)

Landsbykirkegårdene ansøger Provstiudvalget om
280.000 kr. til indkøb af en ladbil til transport af
planter og materiel.
 
Provstiudvalget vurderer umiddelbart, at der ikke er
tale om et arbejdsbesparende tiltag, og ansøgningen
kan derfor ikke modtage støtte fra Udviklingspuljen.
 



Bilag:
Ansøgning om midler til indkøb af ladbil

Provstiudvalget henviser ansøgningen til
anlægsønskerne for 2020, dog med den
bemærkning, at hvis ansøgningen skal behandles
her, skal der medsendes en redegørelse med en
oversigt (inkl. driftsbudget) over de økonomiske
fordele  ved en ladvogn i forhold til de eksisterende
forhold.
 
 
 
 

9 - Syn 2019 - Stilling MR

 

Sager:
Syn - Stilling Kirke - 2019 (2019 - 12506)

Bilag:
Syn Stilling Sogn, Kopi af kirkeprotokol 2019.03.28,
Kirkeprotokol renskrevet 2019.03.28

Synsudskriften godkendt, dog ønsker
Provstiudvalget, at der fremadrettet anvendes den
dertil indrettede skabelon, som kan findes på DAP.  

10 - Syn 2019 - Ry MR

 

Sager:
Syn - Ry - 2019 (2019 - 14457)

Bilag:
Ry kirke Synsprotokol Præsteboligen 2019, Ry kirke
Synsprotokol 2019

Synsudskriften blev godkendt uden yderligere
bemærkninger.  

11 - Syn 2019 - Skanderborg MR

 

Sager:
Syn - Skanderborg Sogn - 2019 (2019 - 11380)

Bilag:
Kirkecenter Højvangen og kirkegården 2019,
Kirkecenter Kirkebakken 2019, Skanderup kirke og
kirkegård 2019, Slotskirken og kirkegården 2019

Synsudskriften blev godkendt, dog gør
Provstiudvalget opmærksom på, at det vil lette
overblikket, hvis gamle, nu udbedrede, mangler ikke
skrives ind.  

12 - Syn 2019 - Fruering MR

 

Synsudskriften blev godkendt. Provstiudvalget gør
opmærksom på, at en udskiftning af kirkelåger skal
forelægges Stiftet.  



Sager:
Syn - Fruering Sogn - 2019 (2019 - 19945)

Bilag:
190408_Synsrapport__kirke_2019001,
190408_Synsrapport_Forpagterbolig_2019003,
190408_Synsrapport_Præstebolig_2019001,
190408_Synsrapport_Stalden_2019002

13 - Syn 2019 - Alling MR

 

Sager:
Syn - Alling Sogn - 2019 (2019 - 19949)

Bilag:
Alling Menighedsråd - Kirkesyn, Synsprotokol AK
2019 0522 sign

Synsudskriften blev godkendt. Provstiudvalget vil
gerne opfordre til, at den rette skabelon
fremadrettet anvendes.  

14 - Syn 2019 - Skivholme-Sjelle-Skjørring

 

Sager:
Syn - Skivholme-Sjelle-Skjørring - 2019 (2019 - 13677)
Syn - Skivholme-Sjelle-Skjørring - 2019 (2019 - 13677)

Bilag:
Synsudskrift Skivholme kirke 2019, Synsudskrift Sjelle
kirke 2019, Synsudskrift Skjørring kirke 2019,
Synsudskrift for Præstebolig i Skivholme 2019 - 2,
Synsudskrift for sognegård i Skivholme 2019 - 2

Synsudskriften blev godkendt uden yderligere
bemærkninger. 

15 - Syn 2019 - Vitved MR

 

Sager:
Syn - Vitved Sogn - 2019 (2019 - 14144)

Bilag:
Vitved Syn 2019

Synsudskriften blev godkendt uden yderligere
bemærkninger. 

16 - Fremtidig placering af Provstikontoret

 

Udsat til næste møde.  



17 - Eventuelt

 

Provstiudvalget udtrykte stor taknemmelighed over
Leifs indsats, og han inviteres med til næste
Provstiudvalgsmøde, hvor afskeden markeres.
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Jacob Køhn Andersen (Skanderborg
Provstiudvalg)

Leif Bøgedahl Christoffersen

Peder Skov Larsen (Skanderborg
Provstiudvalg)

Jesper Hanneslund (Skanderborg
Provstiudvalg)

Carl Dam Schneider (Skanderborg
Provstiudvalg)
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