
Referat
Syddjurs Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde februar 2020 - d. 20-02-2020 kl. 13:00 til 17:00

Deltagere: Syddjurs Provstiudvalg

 

Mødepunkt Referat

1 - Provstiskyen

Michael Truesen delager fra kl. 13.00 

Provstiudvalget arbejde videre
med analysemodellen.
Det er besluttet, at PU tager en drøftelse med MR
vedr. sognegårde og kapeller. Provstiet skriver ud
herom, når dagsorden fremsendes.

2 - Referat

 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde januar
2020 (2019 - 37583)

Bilag:
Provstiudvalgsmøde januar 2020 - referat - 10-02-
2020 094126

Godkendt

3 - Medlem af stiftsrådet

 

Sager:
Stiftsrådet - Aarhus Stiftsråd - generelt 2020 (2020 -
815)

Bilag:
Aktdokument

Provsten spørger Hanne Konradsen, TBF og/eller
Hans Jørgen Jensen, MMK
 
 

4 - Byggesagsmodul

Provstiudvalgets drøftelse af,
hvordan byggesagsmodulet implementeres i
Syddjurs Provsti 

Sager:

Provstiet udsender information
vedr. byggesagsmodulet
Provstisekretæren tilbyder at stå til rådighed med
vejledning eller sidemandsoplæring ved første.
ansøgning
 



Byggesag - F2 byggesagsmodul - indriftsættelse af F2
byggesag - Aarhus Stift (KM F2.: 78952) (2019 -
37018)
Syddjurs Provsti - Byggesagsstyring (2020 - 5187)

Bilag:
Følgebrev til menighedsråd-1, Præsentation til
provstisek. den 21. januar 2019, Nyhedsbrev fra
Byggegruppen februar 2020

5 - Udvidelse og renovering af graverfaciliteer
Tirstrup

Graverhuset er placeret inden for kirkegårdsmuren,
hvilket betyder, at projektet skal godkendes i stiftet.
Der foreligger endnu kun tegning. Udvidelsen har
ikke kønsopdelt bad og omklædning.
At-vejledning om velfærdsforanstaltning på faste
arbejdssteder er vedlagt.
 

Sager:
Byggesag - Syddjurs Provsti - Udvidelse og
renovering af graverfaciliteer Tirstrup - TFHR (2020 -
4633)
Byggesag - Syddjurs Provsti - Udvidelse og
renovering af graverfaciliteer Tirstrup - TFHR (2020 -
4633)

Bilag:
Scan, Velfaerdsforanstaltninger-paa-faste-
arbejdssteder20pdf, velfaerdsforanstaltninger-paa-
faste-arbejdssteder20pdf

PU godkender ikke fremsendte projekt.
 
MR anmodes om at få lavet en ny tegning der
opfylder love og bekendtgørelser ved kønsopdelte
faciliteter til toiletter, bad og omklædning. Der skal
endvidere fremsendes min. to tilbud på arbejdet til
provstiets godkendelse.
 
Da graverfaciliteterne ligger inden for
kirkegårdsmuren, sal projektet godkendes af
Stiftsrådet.
 
Byggeriet må under ingen omstændigheder
igangsættes før der foreligger en godkendelse fra
PU af projektets økonomi og en endelige
godkendelse fra Aarhus Stift af projektet.

6 - Ansøgning om overførsel af ligningsmidler fra
drift til anlæg

 

Sager:
Regnskab - Syddjurs Provsti - overførsel af
ligningsmidler fra drift til anlæg - MMK (2020 - 5295)

Bilag:
Intet emne, Ansøgning om overførsel af
ligningsmidler 2019, Vedtægt for fælles kirke- og
kulturmedarbejder

Provstiudvalget godkendte, at MR
overfører ligningsmidler kr. 93.825 fra drift til anlæg.
 
Henning Degn og Torben Jensen forlod lokalet under
behandlingen.
 

7 - Tillæg til lejekontrakt - Helgenæs Provstiudvalget godkender fremsendte tillæg til
lejekontrakt



 

Sager:
Syddjurs Provsti - tillæg til lejekontrakt Helgenæs
præstebolig - Tved-Vistoft-Helgenæs (2020 - 5325)

Bilag:
Tillæg til lejekontrakt, Lejekontrakt Helgenæs
Præstegård underskrevet, Lejekontrakt Helgenæs
Præstegård Tillæg

8 - Dråby kirke - indvendig istandsættelse af kirken

Orienteringssag
Sagen er  videresendt til stiftet

Sager:
Byggesag - Dråby Kirke - Syddjurs Provsti - indvendig
renovering (2018 - 15688)

Bilag:
Dråby kirke - indvendig istandsættelse af kirken,
2098_Dråby_fotos 2010-01-14,
2098_Dråby_Tegninger, Dråby Kirke før renovering i
1967, 2098 Linjen svarskrivelse til Aarhus Stift 2020-
01-16

Udvalget tog orienteringen til efterretning 

9 - Forsikringsforhold - Udsmykning i Vrinners Kirke

 

Sager:
Forsikring - FE - Entreprise - Generelle spørgsmål
(2018 - 35851)

Bilag:
Fwd Udsmykning i Vrinners Kirke (STPR F2 776888)

Udvalget tog orienteringen til efterretning 

10 - Til Tved-Helgenæs-Vistoft Mr med tilladelse til
2 årig funktionsperiode

 

Sager:
THV - Ansøgning om nedsættelse af valgperiode til
2årig (2020 - 4151)
Menighedsrådsvalg 2020 - for mr med 2 årig
valgperiode - Aarhus Stift (2020 - 4364)

Bilag:

PU godkender ønsket om en 2-årig funktionsperiode
efter næste MR-valg 



THV - Ansøgning og nedsættelse af valgperiode til
2år, VS THV - Ansøgning om nedsættelse af
valgperiode til 2årig, Til Tved-Helgenæs-Vistoft Mr
med tilladelse til 2 årig funktionsperiode,
Aktdokument

11 - Sikring af gravsten på Tved, Helgenæs og
Vistoft kirkegårde

Menighedsrådet er indkaldt til kl. 16.00 

Sager:
Sikring af gravsten på Tved, Helgenæs og Vistoft
kirkegårde (2020 - 1729)
Sikring af gravsten på Tved, Helgenæs og Vistoft
kirkegårde (2020 - 1729)
Sikring af gravsten på Tved, Helgenæs og Vistoft
kirkegårde (2020 - 1729)

Bilag:
Ansøgning om tilskud til at sikre THVs gravsten,
Møde med provstiudvalget, tved behov 1.doc

Provstiudvalg og menighedsråd drøftede generelle
problematikker vedr. fredede og bevaringsværdige
gravsten, samt problematikken om sikring af
gravsten iht. udførte APV
 
Provstiudvalget skal herefter opfordre til
 
at menighedsrådet får ryddet ud i lapidaiet og  de
bevaringsværdige sten på kirkegårdene
at menighedsrådet nedlægger gravsteder med
udløbne fredninger og begynder at udmønte den
godkendte kirkegårdsplan
 
Provstiudvalget pålægger menighedsrådet straks at
sikre egne sten iht. udførte APV.

12 - Endeligt projekt - Tilbygning til Egegård

 

Sager:
Byggesag - Egegård TBF - Syddjurs Provsti -
Tilbygning (2018 - 14881)

Bilag:
Tilbygning til Egegård, Brev til
Provstiudvalg.Tilbygning Egegård., Tilbygning
Egegård.Myndighedsprojekt

Provstiudvalget godkender det fremsendte endelige
projekt og at byggeriet påbegyndes. 

13 - Regnskab 2019 til godkendelse

 

Sager:
Regnskab 2019 - PUK (2019 - 18970)

Bilag:
B40E1965F2A64CF49B48BB76DC142F45, Regnskab
2019, Picture (Device Independent Bitmap)

Provstisekretæren sørger for, at nummereringen af
antal bilag bliver korrekt. Herefter er regnskabet
godkendt
 
Provstisekretæren bemyndiges herefter til
at aflevere og stemple regnskabet i økonomiportalen
den 24.2.2020.
 
Afleveret:
24-02-2020 07:58

 
 

14 - Svar fra MR vedr. præsteansættelse Provstiudvalget godkender finansiering af 25% af



 

Sager:
Syddjurs Provsti - Fremtidig præstebemanding på
Mols-Helgenæs (2019 - 19612)

Bilag:
SV vedr. præsteansættelse, THV anmodning om
lokalfinansering af præstestilling og fastholdelse af
bopælspligt

præstestillingen i Tved-Vistoft-Helgenæs
 
provst videresender ad tjenestevejen til kirkeministeriet

15 - Godkendelse af renovering af Agri Præstebolig

 

Sager:
Byggesag - Agri Præstebolig - Syddjurs Provsti -
renovering (2019 - 20813)
Byggesag - Agri Præstebolig - Syddjurs Provsti -
renovering (2019 - 20813)
Byggesag - Agri Præstebolig - Syddjurs Provsti -
renovering (2019 - 20813)

Bilag:
Vedr. rev. økonomisk oversigt dateret den 19.2.2020,
ekstra udvendige arbejder, Agri præstegård, 1-351
ny indvendig trappe og skab_UDBUD, 1-201 ny
stueplan_UDBUD, 1-202 ny 1 salsplan_UDBUD, 1-301
nyt tværsnit_UDBUD, Vedr. oplæg til accepter med
fagentreprenørerne samt økonomisk oversigt, Agri
præstegård, 2020-02-18_OPLÆG til accept for
fagentreprise inkl bilag_Trustrup Malerfirma, 2020-
02-18_OPLÆG til accept for fagentreprise inkl
bilag_Tømrermester Svend Erik Sørensen, 2020-02-
18_OPLÆG til accept for fagentreprise inkl bilag_VVS
HJ Jensen VVS, 2020-02-18 Økonomioversigt efter lic
og forhandling inkl bilag_Agri præstegård, 2020-02-
18_OPLÆG til accept for fagentreprise inkl bilag_EL
FØLLE EL-Service, 2020-02-18_OPLÆG til accept for
fagentreprise inkl bilag_Murermester Kenneth
Støve, 2020-02-06 byggetilladelse Gildespollen 3 Agri
præstegård, Vedr. rev. økonomisk oversigt dateret
den 19.2.2020, ekstra udvendige arbejder, Agri
præstegård, 2020-02-19 Økonomioversigt efter lic,
forhandling og udv arbejder_Agri præstegård

Arkitekten gennemgik tegninger og entreprise for
provstiudvalget.
 
PU godkender det endelige projekt og
istandsættelsen må herefter igangsættes.
 

16 - Eventuelt

 

Provsten orienterede om status for skole-kirke
 
Provsten fortalte om succesen fra mødet med
kontaktpersoner fra hhv. Norddjurs og Syddjurs den



5. februar 2020 i Ebeltoft og status for resultat af det
første år med målrettet indsats
med kontaktpersoner og kontrakter.
Provsten nævnte, at PU på næste møde bedes tage
en drøftelse af den fremtidige organisering af
personalefunktionen.
 
 

2019 - 37608 - Syddjurs Provsti – Møder 20-02-2020, 13:00



Syddjurs Provstiudvalg

2019 - 37608 - Syddjurs Provsti – Møder 20-02-2020, 13:00


	Forside

