
Referat
Syddjurs Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde januar 2019 - d. 24-01-2019 kl. 13:00 til 16:00

Deltagere: Syddjurs Provstiudvalg

 

Mødepunkt Referat

1 - Referat af møde 6. december 2018

Godkendt og underskrevet 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde
decembe 2018 (2018 - 37002)

Bilag:
Referat fra Provstiudvalgsmøde december 2018 - 1.
udgave

 

2 - Kirkegårdsvedtægt Thorsager - Bregnet -
Feldballe Kirkegårde

Indstilles til godkendelse 

Sager:
Kirkegårdsplan og -vedtægt - Thorsager-Bregnet-
Feldballe - Syddjurs Provsti (2018 - 32189)

Bilag:
Vedtægt for Thorsager - Bregnet - Feldballe
Kirkegårde 2018-, mhr 26.09.2018

PU drøftede formen på kirkegårdsvedtægten
Reservation af gravsted er ikke en mulighed i
Syddjurs Provsti, dette slettes og vedtægten
genfremsendes til godkendelse.
Der henvises til provstiudvalgets principbeslutning
fra beslutning om dette fra 23. oktober 2014.

3 - Kirkegårdsvedtægt - Nødager

Indstilles til godkendelse 

Sager:
Kirkegårdsvedtægt - Nødager (2018 - 40247)

Bilag:
vedtægter 2018 - nødager

PU bemærker, at børnegrav og voksengrav er angivet
med samme størrelse, samt at fredningstiden for
kistegrav for børn kun er 20 år.
§4 og §9 bør tydeliggøres.
 
PU beder MR om rette disse ting og om at
genfremsende  den rettede kirkegårdsvedtægt til
endelig godkendelse.



4 - Kirkegårdsvedtægt Nimtofte-Tøstrup

 

Sager:
Kirkegårdsvedtægt Nimtofte-Tøstrup (2019 - 2401)

Bilag:
Vedtægter kirkegården 2018 2

PU bemærker §13 stk. 4. Det skal præciseres, at man
ikke kan reservere gravsteder i levende live. Der
henvises til PU's principbeslutning af 23. oktober
2014 om dette.
 
MR bedes rette vedtægten, og genfremsende den
med underskrifter til godkendelse på næste PU-
møde.

5 - Svar til PU vedr. Kvartalsrapport 3 Mørke (9998)

 

Sager:
Regnskab 2018 - Mørke (2018 - 9998)

Bilag:
SV Kvartalsrapport 3 (9998)

PU tager orienteringen til efterretning og afventer
årsregnskab 2018.

6 - Svar til PU vedr. Kvartalsrapport for 3. kvartal
2018 - Vistoft

 

Sager:
Regnskab 2018 - Vistoft (2018 - 14841)

Bilag:
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2018 - Vistoft

Provstiudvalget behandlede på mødet den 24. januar
2019 menighedsrådets redegørelse.
PU tager orienteringen til efterretning og afventer
årsregnskab 2018.
 
 
 

7 - Svar til PU vedr. Kvartalsrapport 3 - Helgenæs
(19321)

 

Sager:
Regnskab 2018 - Helgenæs (2018 - 19321)

Bilag:
SV Kvartalsrapport 3 (19321)

PU tager redegørelsen til efterretning
Der er provstiudvalgets holdning, at det er
problematisk, at MR bruger ligningsmidler til at drive
kulturhus. Dette ønskes drøftet på det kommende
budgetmøde i februar.

8 - Svar til PU vedr. Kvartalsrapport 3. kvartal 2018 -
Hvilsager

 

Sager:
Regnskab 2018 - Hvilsager (2018 - 14843)

Provstiudvalget behandlede på mødet den 24. januar
2019 menighedsrådets redegørelse.
PU tager orienteringen til efterretning og afventer
årsregnskab 2018.
 



Bilag:
Spørgamål til kvartalsrapporten sep. 2018

9 - Rentebesparelse for stiftslån hhv. Hornslet og
Mørke

Besparelse for Hornslet andrager kr. 22.500
Besparelse for Mørke andrager kr.  15.000
 
PU bedes tage stilling til placering af overskud

PU noterer sig rentebesparelsen, beløbet modregnes
i ligningen 2020. 

10 - Ansøgning om tilladelse til jordsalg

 

Sager:
Salg - Syddjurs Provsti - Ansøgning om tilladelse til
jordsalg - Helgenæs menighedsråd (2019 - 1642)

Bilag:
Vedr. jord salg, CCF10012019_0001, CCF10012019,
CCF10012019_0002, CCF10012019_0003,
CCF10012019_0004

PU godkender at jorden sælges, salget kan
gennemføres, når pris og salgsaftale er fremsendt og
godkendt af PU.
 
 

11 - Ansøgning til puljen for gennemførelse af
kirkegårdsplaner

 

Sager:
Kirkegård - Syddjurs provsti - Anlæg af 3. urnecirkel -
TBF (2019 - 2645)
kirkegård - Bregnet kirkegård - Syddjurs Provsti - TBF
- ekstra urneplads (2019 - 2774)
kirkegård - Bregnet kirkegård - Syddjurs Provsti - TBF
- ekstra urneplads (2019 - 2774)

PU godkender at dække materialerne til etableringen
med op til kr. 70.000 inkl. moms, MR dækker selv
lønudgifterne.
 
Mogens Michelsen og Annelise Udsen forlod lokalet
under behandlingen, efterfølgende orienteredes de
om udvalgets beslutning.
 

12 - Projektudkast vedr. Lime kirke, blytag på skib

 

Sager:
Byggesag - Lime kirke - Syddjurs Provsti - renovering
af tag (2018 - 4813)

Bilag:
Svar vedr. Lime kirke, blytag på skib (STPR F2
277943), 2144_Lime kirke, projektbeskrivelse_2018-

PU godkender projektudkastet og videresender dette
til stiftet med anbefaling.
Det bevilgede beløbet røres ikke og skal blot
konteres som videreførte anlægsmidler i regnskabet
indtil projektets gennemførelse.
 



12-20_lav opl, 2144_Lime kirke, blytag skib, skønnet
budget_2018-04-06

13 - Projektudkast vedr. Lime kirke, Reparation af
klokketårn

 

Sager:
Byggesag - Lime Kirke - Syddjurs Provsti - Renovering
af klokketårn (2018 - 17567)

Provstiudvalget godkendte på mødet 24. januar 2019
projektudkastet og videresender dette til stiftet med
anbefaling.
Det bevilgede beløbet røres ikke og skal blot
konteres som videreførte anlægsmidler i regnskabet
indtil projektets gennemførelse.
 
 

14 - Kirkerestaurering i Hornslet

 

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

Bilag:
Kirke restaurering i Hornslet

PU godkender udskydelsen af projektet.
 

15 - Ansøgning om godkendelse af betaling af el for
præsteboligen Bøgeslugten 4,

Indstilles til godkendelse.

Sager:
Personalesager - præster - Maria Louise Sønderby
Andersen (2018 - 18766)

Godkendt

16 - Revision i årets løb

 

PU tager orienteringen til efterretning 

17 - Anlægsopgaver i Syddjurs Provsti 2015-2019
10.1.2019

 

Sager:
Syddjurs Provsti - Anlægsoversigt 2015-2018 (2018 -
17654)

Bilag:
Anlægsopgaver i Syddjurs Provsti 2015-2018
15.11.2018

PU tager orienteringen til efterretning 



18 - Indledende drøftelse af budget 2020 PUK-
kassen

Oplæg v/provsten

Jan Schmidt fratræder sin stilling på Helgenæs i
eftersommeren 2020. Provsten orienterede kort om
tankerne for sognets fremtid. 
 
PU tog orienteringen til efterretning
 
 
 
 
 

19 - Indledende drøftelse af PU studietur 2020

Provstiudvalgets drøftelse af tema for udvalgets
studietur i 2020 

Provstiet arbejder videre med et oplæg, ideer og
ønsker modtages gerne.

20 - Kvartalsrapport 4. 2018 - Tved - Underskukd

 

Sager:
Regnskab 2018 - Tved (2018 - 14763)

Bilag:
Regnskab 2018, kvartalsrapport 4.kvt.

PU godkender frigivelse af kr. 31.623,70, herefter
ønsker PU at afvente regnskab 2018.

21 - Byggeregnskab Dråby kirke - udbetaling af 5%-
midlerne

BESLUTNING MØDE 15.3.2018:
PU fastholder, at udgiften til fjernvarmen dækkes af
5%-midlerne med op til kr. 450.000. Pengene
udbetales når der foreligger byggeregnskab.
 

Sager:
Byggesag - Dråby kirke - Syddjurs Provsti -
fjernvarmetilslutning (2018 - 36171)

Bilag:
Byggeregnskab Dråby kirke - udbetaling af 5%-
midlerne, Bogføring af fjernvarmeprojekt Dråby kirke

Provstiudvalget godkender udbetaling af kr. 450.000
jf. beslutning af 15. marts 2018 

22 - Oprettelse af konto til tilbageførte
anlægsmidler

Revisionen kræver en beslutning om, at dette føres
til referat 

Provstiudvalget godkender, at provstiet opretter en
konto til tilbagebetalte overskydende anlægsmidler.



23 - Eventuelt

Sager:
Til provstiudvalg med invitation til konference om
præsteboliger den 20. marts 2019 VIA University
College, Viborg (2019 - 1250)

Bilag:
190320 Præstegårds konference_small

Tilmelding:
Henning, Peter, Annelise, Leif, Benedikte, Mogens,
Mette 
Tilmeldes til Aarhus Stift
 
6.2. minus Peter
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