
Referat
Syddjurs Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde januar 2020 - d. 16-01-2020 kl. 10:15 til 15:00

Deltagere: Syddjurs Provstiudvalg

Leif Holm har orlov og 1. suppleant Oda Skov Andersen er indtrådt i PU

Mødepunkt Referat

1 - Referat 5. december 2019

 

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

Bilag:
Provstiudvalgsmøde december 2019 - referat - 12-
12-2019 085921

Spørgsmål til pkt. 24
Under evt. orienterede provsten om status
 
Godkendt og underskrevet 

2 - Udsmykning af Vrinners Kirke - ansøgning

 

Sager:
Byggesag - Vrinners Kirke - KRAE - Syddjurs Provsti -
ny alterudsmykning (2018 - 37953)

Bilag:
Udsmykning af Vrinners Kirke - ansøgning, Forslag til
udsmykningsaftale, Ansøgning om indkøb af løs
kirkekunst Vrinners Kirke, bilag 4 budget m text

Projektet blev drøftet og PU anbefaler, at man får
etableret en entrepriseforsikring.
Provstiudvalget noterede sig usikkerhed i afsnittet
omkring evt. sygdom, og hvordan dette opgøres.
Momsen er 5%, jf. nye momsregler fra 2017.
Projektet finansieres af egne midler.
Provstiet sender anbefaling af projektet til Aarhus
Stift.
 
 
 

3 - Agri - projekt p-plads og handicap venlig adgang

 

Sager:
Byggesag - Agri Kirke - Syddjurs Provsti - projekt p-
plads og handicap venlig adgang - Knebel-Rolsø-Agri-
Egens (2019 - 38473)

Bilag:
Agri - projekt p-plads og handicap venlig adgang,

Provstiudvalget fremsender projektet med
anbefaling til Aarhus Stift



Ansøgning om ny p-plads ved Agri Kirke, Agri k - P-
plads S for Kirke B1, PastedGraphic-1

4 - Tilbud graverfaciliteter Søby

Bevilget på budget 2020 kr. 540.000
Der er allerede lavet tilslutning til kloakseparering,
regning fra Spildevang vedlagt. 

Sager:
Byggesag - Syddjurs Provsti - graverfaciliteter Søby -
Ådalen (2019 - 37707)
Byggesag - Syddjurs Provsti - graverfaciliteter Søby -
Ådalen (2019 - 37707)

Bilag:
Scan, CCF_000323

Provstiudvalget godkender billigste tilbud - Jan
Østergaard kr. 420.000 inkl. moms 

5 - Tilbud på omtækning af lade til godkendelse
provstiudvalg

 

Sager:
Byggesag - Syddjurs Provsti - tækning af laden -
Nimtofte-Tøstrup (2019 - 36775)

Bilag:
Nimto e Præstegård 201219, Nimto e Præstegård
'19

Provstiudvalget godkender tilbud fra Carlo F.
Christensen kr. 191.218,75 inkl. moms
 

6 - Tilbud på udskiftning af vinduer Tøstrup Kirke til
godkendelse Provstiudvalg og Aarhus Stift

 

Sager:
Byggesag - Syddjurs Provsti - Nye vinduer Tøstrup
Kirke - Nimtofte-Tøstrup (2019 - 34281)

Bilag:
Tilbud på udskiftning af vinduer Tøstrup Kirke til
godkendelse Provstiudvalg og Aarhus Stift, Tilbud 1
Vinduer + isætning Skovby, Tilbud 2,1 Bøjsø Vinduer
uden isætning, Tillæg 1 Tilbud 2 Bøjsø, Tillæg 2
Tilbud 2 Bøjsø, Tilbud 3 Isætning Nyborg Sørensen,
Tilbud 4 Isætning Freelance tømren

Provstiudvalget beder om opdaterede
sammenlignelige tilbud. Disse fremsendes til PU's
godkendelse.

7 - Nødager - ansøgning til 5% midlerne Provstiudvalget bevilger kr. 74.272,73 til dækning af



Mdl. ligning: kr. 46.552
Frie midler ultimo 2019 og 2020: kr. 123.146
 
 

Sager:
Syddjurs Provsti - Ansøgning til 5% midlerne -
Nødager (2019 - 38475)
Regnskab 2019 - Nødager (2019 - 17007)

Bilag:
ansøgning til 5% midlerne, Opgørelse udgifter til
graver ifbm død, Kvartalsrapport 3. kvt. 2019

ekstra omkostninger efter gravers død
 
 

8 - Lime - Ansøgning om midler fra kirkegårdspuljen
i forhold til kirkegårdsplan

 

Sager:
Kirkegårde - Syddjurs Provsti - udmøntning af
kirkegårdsplan - Lime (2020 - 1347)

Bilag:
Ansøgning.

Provstiudvalget bevilger kr. 35.410,00 til materialer
PU beder MR om at redegøre for, hvilken del af
kirkegårdsplanen der ønskes udført. 
 

9 - Til Syddjurs Provsti om at udpege en ny
repræsentant til Stiftsrådet fra Syddjurs Provsti

Provstiudvalget har stadig en ledig suppleant 

Sager:
Stiftsrådet - Aarhus Stiftsråd - generelt 2019 (2019 -
6083)

Bilag:
Medlem af Stiftsrådet for Syddjurs Provsti

Torben Jensen indtræder for provstiet i Aarhus
Stiftsråd 

10 - Til pu om udtalelse vedr. Knebel-Rolsø-Agri-
Egens MR ansøgning om sammenslægning af
Knebel-Rolsø Pastorat og Agri-Egens Pastorat til
Knebel-Rolsø-Agri-Egens Pastorat

 

Sager:
Pastoratssammenlægnig - Syddjurs Provsti - Knebel-
Rolsø-Agri-Egens (2019 - 37969)

Provstiudvalget godkender sammenlægningen af
Agri-Egens Pastorat med Knebel-Rolsø Pastorat



Bilag:
KRAE Høringssvar og Ansøgning, Ansøgning om
sammenlægning af pastorater

11 - Anlægsoversigt

 

Sager:
Anlægsopgaver i Syddjurs Provsti 2018-2022 -
9.5.2019 (2019 - 16615)

Bilag:
Anlægsopgaver i Syddjurs Provsti 24.10.2019

Provstiudvalget gennemgik og godkendte
anlægsoversigten. 

12 - Eventuelt

Tved-Vistoft og Helgenæs kirkegårde - ustabile
gravsten 
Skole-kirke
Nytårskur for præster og teaterarrangement
Temadag for kontaktpersoner 5. februar 2020
 

Provsten orienterede om situationen omkring skole-
kirke. Der er ansat en vikar med lærerbaggrund. Fra
1. januar - 30. juni er hun frikøbt fra sin stilling med
50%.
 
Årets nytårskur for præster er afviklet  - en fantastisk
en af slagsen, tak for en dejlig aften. Turen til Idum
har gjort noget godt for præstegruppen.
 
7 provstier har sammen købt en teaterforestilling om
JOB, 7 præster deltog fra Syddjurs, det har været en
god oplevelse.
 
5. februar inviteres alle kontaktpersoner i både syd
og nord til et heldagsarrangement i Ebeltoft. Det er
en markering af det store arbejde
kontaktpersonerne har lagt i sammen med
personalekonsulenten at få gennemgået alle
kontrakter.
Det handler om bl.a. om arbejdsmiljø, ligesom der
bliver arbejdet i workshops på dagen.
Der er lavet en bog til alle kontaktpersoner, bogen
kommer efterfølgende til at ligge digitalt.
Rasmus Skov Borring kommer og synger og fortæller
fra højskolesangbogen, dagen afsluttes med et
festmåltid.
Syd- og Norddjurs provstiet deler omkostningen, og
der vil også være en egenbetaling til arrangementet,
som betales af de enkelte menighedsråd.
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