
Referat
Syddjurs Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde august 2018 - d. 16-08-2018 kl. 13:00 til 17:00

Deltagere: Syddjurs Provstiudvalg
Afbud: Mogens Haas Michelsen

 

Mødepunkt Referat

1 - Provstiudvalgsmøde juni 2018 - referat

 
 
 

Sager:
Provstiudvalgsmøde august 2018 (2018 - 20256)

Bilag:
Provstiudvalgsmøde juni 2018 - referat

Godkendt og underskrevet 

2 - Budget 2019 - 3. behandling

PU færdiggør budgetarbejdet inden
budgetsamtådet 

Sager:
Syddjurs Provsti - Budget 2019 (2018 - 15210)
Syddjurs Provsti - Budget 2019 (2018 - 15210)

Bilag:
Budgetskema 2 behandling 16082018, Ønsker til drift
og anlæg 2019 - 16082018

Budgetforslag færdigbehandlet
Udsendes til Budgetsamråd

3 - Forprojekt - Indvendig renovering af Hornslet
kirke

 

Sager:
Byggesag - Hornslet Kirke - Syddjurs Provsti -
Indvendig renovering (2018 - 20881)

Bilag:

Provstiudvalget godkender og videresender med
anbefaling projektet til udtalelse i Aarhus Stift.
 
Provstiudvalget bemærker at PU dermed ikke har
taget stilling til hele projektets indhold.
 
 
 



Fase 1 beskrivelse og oplæg til fase 2,
Indretningsforslag - kor B.compressed,
Indretningsforslag - kor C.compressed,
Indretningsforslag - kor A.compressed,
Indretningsforslag - kor D.compressed, Forslag til
toiletbygning

4 - Ansøgning om dækning af omkostninger til
dispositionsforslag

 

Sager:
Byggesag - Hornslet Kirke - Syddjurs Provsti -
Indvendig renovering (2018 - 20881)

Bilag:
Referat fra menighedsråds møde i Hornslet

PU bevilger yderligere kr.  110.000 af 5%-midlerne

5 - Projektoverslag - opførelse af ny Præstebolig

 

Sager:
Byggesag - konfirmandstue Kolind - Syddjurs Provsti -
Istandsættelse og udvidelse (2018 - 14771)

Bilag:
20180730 - Kolind Præstegård - Ny præstebolig og
ombygning af sognehus_rev

Provstiudvalget godkender, at MR arbejder videre
inden for den skitserede ramme, PU imødeser
endeligt projekt til godkendelse
 

6 - Projektverslag - Kolind sognehus - renovering i
forb, med svampeangreb

 

Provstiudvalget godkender, at MR arbejder videre
inden for den skitserede ramme, PU imødeser
endeligt projekt til godkendelse
 

7 - Anmodning om godkendelse af tilbud og budget
/ Egens kirkegårdsdiger

Projektet er godkendt på PU-møde i november 2017
med besked om, at evt. budgetoverskridelse over kr.
400.000 dækkes af egne midler. Pengene bevilget
som anlægsligning i hhv. 2018 og 2019
Projektet er godkendt af Aarhus Stift. 
 
Indstilling:
PUs godkendelse af billigste tilbud

Sager:

Provstiudvalget godkender, at MR anvender det
billigste tilbud og igangsætter projektet. PU henviser
i øvrigt til protokollat fra november 2017.
 
 



Byggesag - Egens Kirkegård - Syddjurs Provsti -
Renovering af dige (2018 - 23036)
Byggesag - Egens Kirkegård - Syddjurs Provsti -
Renovering af dige (2018 - 23036)

Bilag:
Egens Kirke, Egens Kirke - Referater, Anmodning om
godkendelse af tilbud og budget Egens
kirkegårdsdiger, AnmodningPU_Godkendelse_Egens,
Egens Kirke - 2017, B0, Egens k - overslag, Egens k -
tilbud Stendiger.dk, Egens k - tilbud Torben Jensen,
Egens k - diger, rådgivera ale

8 - Ansøning om dækning af udgifter til renovering
af kirkesølv

 

Sager:
Vistoft Kirke - Ansøgning om dækning af udgifter til
renovering af kirkesølv - (2018 - 23440)
Vistoft Kirke - Ansøgning om dækning af udgifter til
renovering af kirkesølv - (2018 - 23440)

Bilag:
Ansøgning, DOC012

PU betragter fremsendte som en ansøgning til
udvidelse af driftsrammen. Provstiet bevilger kr.
41.750 som en enkeltstående forhøjelse af driften
for 2018.
 
Beløbet overføres fra 5%-midlerne

9 - Byggeregnskab - Vistoft Kirke

 

Sager:
Byggesag - Vistoft kirke - Syddjurs Provsti - indvendig
kalkning (2018 - 20885)

Bilag:
Byggeregnskab og ansøgning til behandling i PU den
168-2018, Byggeregnskab Indvendig kalkning,
Fakturaer Indvendig kalkning

Iflg. provstiets økonomipolitik skal overskydende
anlægsmidler tilbageføres til provstiet. Derfor
bedes menighedsrådet straks tilbagebetale kr.
65.000 til provstiet.
 
PU godkendte byggeregnskabet

10 - Separatkloakering af Molsvej 8B

Det påhviler grundejeren at sørge for tilslutning til
de nye skelbrønde for hhv. spildevand og regnvand.
Provstiet har bedt om to tilbud på arbejdet. 

Sager:
Syddjurs Provsti - Administration - Molsvej 8B (2018 -
20145)

Afventer tilbud 



Bilag:
DOC013

11 - Kvartalsrapport 2 - 2018 - PUK-Kassen

Forklaring til afvigelse på løndelen:
Der er ikke udbetalt løn til personalekonsulent i
2018.
Der er budgetteret løn til skole/kirke på formål 6200,
men lønnen er bogført på formål 3201
 

Sager:
Regnskab 2018 - PUK-kassen (2018 - 16053)

Bilag:
Kvartalsrapport 2 - 2018

Godkendt

12 - Kirkegårdsvedtægter

Provstiudvalget bedes tage stilling til, om der i
forbindelse med Sten-APV skal varsles krav om nye
kirkegårdsvedtægter for alle.
 
Ny skabelon til kirkegårdsvedtægterne
 
Ny vejledning om kirkegårdsvedtægterne
 
Inden sommerferien udsendte provstiet til samtlige
MR og kirkegårde brev vedr. fremtidige aktiviteter. 
heraf fremgår foreslået standardtekst til
kirkegårdsvedtægten samt standardbrev til
gravstedsejerne.
  

Sager:
Syddjurs Provsti - Ustabile gravsten og APV (2018 -
3969)

Bilag:
Opdatering vedr. ustabile gravminder og
kirkegårdsvedtægter, Forslag til standardtekst til
kirkegårdsvedtægterne i forbindelse med ustabile
gravminder 2018, Standardbrev til gravstedsejere

Provstiet skriver til samtlige MR vedr. sikring af de
gravsten, som tilhører menighedsrådene, samt at
alle skal lave nye kirkegårdsvedtægter inden årets
udgang. Kirkegårdsvedtægterne skal sendes til PU til
godkendelse.
 

13 - Ansøgning om likviditetslån

Nimtofte-Tøstrup ansøger om likviditetslån kr.
50.000 i forbindelse med
ekstraordinære lønudgifter. 

Provstiudvalget bevilgede lånet. Tilbagebetaling skal
ske inden årets udgang.
 

https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/20_GIAS/Sider/Nyhedsbrev---ny-skabelon-til-kirkeg%C3%A5rdsvedt%C3%A6gt.aspx
https://www.altomkirkegaarde.dk/fileadmin/user_upload/Vejledninger/Vejledning_om_kirkegaardsvedtaegter.pdf
https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/20_GIAS/Sider/Nyhedsbrev---ny-skabelon-til-kirkeg�rdsvedt�gt.aspx
https://www.altomkirkegaarde.dk/fileadmin/user_upload/Vejledninger/Vejledning_om_kirkegaardsvedtaegter.pdf


14 - Eventuelt

Mødedato for arbejdet med analysemodel
 

Sager:
Landemode 2018 (2018 - 20646)

Bilag:
Til pr.sekretærer, pr.udvalgsmedlemmer og
personalekonsulenter med indbydelse til
Landemode

Provstiet aftaler møde med Michael forud for
budgetsamråd. Provstiet melder dato ud til dem der
kan. 
 
Efter budgetsamråd mødes PU for at påbegynde
arbejdet med analysemodellen. Dato for dette
aftales ved mødet i september.
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