
Referat
Syddjurs Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde november 2018 - d. 15-11-2018 kl. 13:00 til 16:00

Deltagere: Syddjurs Provstiudvalg

 

Mødepunkt Referat

1 - Referat august 2018

Godkendt, underskrives 

Sager:
Provstiudvalgsmøde august 2018 (2018 - 20256)

Bilag:
Provstiudvalgsmøde august 2018 - referat - 24-10-
2018 100835

Godkendt og underskrevet 

2 - Referat fra Provstiudvalgsmøde oktober 2018 - 1.
udgave

Godkendt, underskrives 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde oktober
2018 (2018 - 27815)

Bilag:
Referat fra Provstiudvalgsmøde oktober 2018 - 1.
udgave

Godkendt og underskrevet

3 - Ansøgning af 5 % midler vedr. afsksedigelse

Grundet menighedsrådets meget pressede økonomi,
er beløbet efter aftale med provsten udbetalt som et
forskud, således der kan udbetales lønninger for
november måned.
 

Sager:
Personalesag - Nimtofte-Tøstrup (2018 - 14785)

Bilag:

Provstiudvalget ønsker at gøre ministeriet
opmærksom på en uhensigtsmæssig lang behandling
af afskedigelsessagen. Dette har medført betydelige
ekstra omkostninger for sognet.
 
PU godkender udbetalingen fra 5%-midlerne på kr.
459.482,34
 



Ansøgning PU ekstra udgifter, Kvartalsrapport 3. kvt.
2018, Budget formål 3. kvt. 2018, Direkte udgifter
under graveres sygemelding

4 - Ansøgning vedr. fjernvarmetilslutning til Dråby
kirke

Menighedsrådet har alene fået principgodkendelse
fra stiftet. Provstiet har gjort MR opmærksom på, at
arbejdet under ingen omstændigheder
kan iværksættes i uge 45 

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

Bilag:
Orientering til provstirådet, fjernvarmetilslutning til
Dråby kirke, Varmeanlæg i Dråby kirke økonomisk
oversigt 1, Fagbeskrivelse & Bilag, Tilbud Dråby Kirke
- 10.10.2018, Svar til MR vedr. fjernvarmetilslutning
til Dråby kirke, Supplerende tilbud Vedr. Dråby kirke
- Tilbud [11192], image001, Bravida VENT, KK-
Ventilation, VVS - Bravida, VVS -A.G.Service, VVS -
Nordbyens

PU godkender det fremsendte projekt og
videresender til Stiftet med anbefaling.
 
Provstiet forsøger at fremskynde stiftets behandling .

5 - ansøgning vedr. automatisk ringning Tved Kirke

 

Sager:
Byggesag - Tved Kirke - Syddjurs Provsti - automatisk
klokkeringning (2018 - 29568)

Bilag:
Automatisk ringning Tved

Provstiudvalget godkender projektet.
Menighedsrådet opfordres til, ud fra en samlet
vurdering, at tage det billigste tilbud.

6 - projekt til behandling på PU - Vrinners
Kirkegårdsmur

   

Sager:
Byggesag - Vrinners Kirkegård - Syddjurs Provsti -
Kirkegårdsmur (2018 - 4531)

Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet
renoverer søjlerne som ansøgt.
PU godkender endvidere, at man vælger at lave en
prøvefugning af den gamle mur, som beskrevet i
fremsendte materiale. 
 
PU glæder sig over, at MR også fokuserer på
fortovets beskaffenhed, og er enig i, at det er en
kommunal opgave.



Bilag:
projekt til behandling på PU - Vrinners
Kirkegårdsmur, Vrinners k - B0, 3, Referat fra
konsulentrunde den 4. september 2018 ved Vrinners
Kirke, Ny ansøgning om kirkemur oktober 2018

 
MR må ikke igangsætte arbejdet, før der er
fremsendt endeligt projekt til PU's godkendelse.

7 - Ansøgning om godkendelse budgetforøgelse og
frigivelse af hensatte midler

 

Sager:
Byggesag - Vrinners kirke - Syddjurs Provsti -
Indvendig istandsættelse (2018 - 5306)

Bilag:
Sag til behandling på kommende PU, Brev til PU
november 2018 vedr. frigivelse af midler til
istandsættelse af Vrinners Kirke, PastedGraphic-1

PU godkender, at der frigives kr. 100.000 ekstra af
hensatte anlægsmidler til indvendig renovering af
Vrinners kirke.
 
PU anerkender, at der kigges på ny alterudsmykning.
PU opfordrer derfor til, at MR fremsender projekt til
budget 2020.
 
 

8 - KRAE: Altertavle, Agri

 

Sager:
Byggesag - Agri Kirke - Syddjurs Provsti - altertavle
(2018 - 33294)
Byggesag - Agri Kirke - Syddjurs Provsti - altertavle
(2018 - 33294)

Bilag:
KRAE Altertavle, Agri, Til PU vedr. altertavle i Agri,
Afdækning af altertavle i Agri 02

Provstiudvalget fremsender projektet til Aarhus Stift
som en hastesag 

9 - Energioptimering af kirkerne - Præsentation af
Nordic Smartlight - Verdens bedste LED lys.

 

Sager:
Syddjurs Provsti - Energioptimering af kirkerne (2018
- 36280)

Bilag:
Præsentation af Nordic Smartlight - Verdens bedste
LED lys., Dansk Folkekirke 2018 Præsentation Nordic
Smartlight

Videresendes til MR til orientering
 

10 - Prisliste 1. januar 2019 Godkendt 



Godkendelse af nye GIAS-takster.
Taksterne er fremskrevet af KM og justeret til hele
beløb som vanlig
 

Sager:
Syddjurs Provsti - Kirkegårdstakster 2019 (2018 -
32113)

Bilag:
Prisliste 1. januar 2019

11 - udkast til revideret økonomipolitik 2017-2021

Revision af økonomipolitik, tilføjelse vedr.
forpagtning 

Sager:
Syddjurs Provsti - Økonomipolitik 2017-2021 (2018 -
32247)

Bilag:
udkast til revideret økonomipolitik 2017-2021,
Endelig økonomipolitik 2017-2021-1

Advokatbistand ændres til juridisk bistand.
 
Ejendomme ændres til ejendom
 
Ved indgåelse af forpagtningsaftale stilles depositum
svarende til én afregningsrate.
 
Godkendt
 

12 - Byggeregnskab - Hvilsager menighedsråd -
Syddjurs Provsti - Vinduer i sognegården

 

Sager:
Byggesag - konfirmandlokale - Hvilsager - Syddjurs
Provsti (2018 - 25282)

Bilag:
scan0001

Godkendt

13 - Byggeregnskab - Marie Magdalene - Koed

 

Sager:
Syddjurs Provsti - Byggeregnskab for Belægning ved
Pindstrup kirke (2018 - 28082)

Bilag:
SIneo+22418110809530

Godkendt
 
Kr. 55.722,25 overføres fra kirkegårdspuljen



14 - Nimtofte-Tøstrup Menighedsråd

 

Sager:
Byggesag - Nimtofte kirkegård - Syddjurs Provsti -
Låge kirkegårdsdige (2018 - 25293)

Bilag:
Nimtofte-Tøstrup Menighedsråd, Betalte fakturaer,
Bevillingsskrivelser, Budget Ny indgang,
CCE06112018

PU bevilger kr. 28.971,13 af 5%-midlerne
 
Godkendt 

15 - Nødager Menighedsråd

Opgørelse for køb af møbler til sognehuset (bevilget
af 5%-midlerne) 

Sager:
5% midlerne - Møbler graverbygning - Nødager
(2018 - 17446)

Bilag:
Nødager Menighedsråd, Møbler graverbolig 5%
midler

Godkendt

16 - Protokollat 2017 - EDH

Bemærkninger til årsrapporten
 
Menighedsrådets bankkonto "Kortbøssen" bør
optages i regnskabet. Regnskabsfører oplyser, at
dette i
øjeblikket er ved at ske.
Der er under "Periodeafgrænsning, forpligtelser"
medtaget 102.441,81 kr., hvor der reelt er tale om
kreditorer.
Der er optaget 169.215,50 kr. hhv. under "Andre
tilgodehavender" og "Periodeafgrænsning,
forpligtelser". Der er tale om en overførsel mellem
to bankkonti i sognets navn, men hvor pengene først
er hævet på den ene bankkonto og indgået på den
anden bankkonto 05.01.2018. Beløbet burde således
ikke have været optaget hverken som
tilgodehavende eller som forpligtelse.
Resultatdisponeringen er ikke korrekt foretaget. Det
afsluttede anlægsregnskab er reguleret forkert
heri. Dette har ikke indflydelse på den samlede
egenkapital.
 
Bemærkninger til den udførte revision

PU godkender Protokollat for årsregnskab 2017 



Revisionen har ikke givet anledning til
bemærkninger.

Sager:
Regnskab 2017 - EDH - Syddjurs Provsti (2018 -
34230)

Bilag:
VisFiler

17 - Protokollat 2017 - Helgenæs

Bemærkninger til årsrapporten
Vi har ingen bemærkninger til årsrapporten.
 
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger
 

Sager:
Regnskab 2017 - Helgenæs - Syddjurs Provsti (2018 -
34229)

Bilag:
VisFiler

PU godkender Protokollat for årsregnskab 2017 
 

18 - Protokollat 2017 - Hornslet

Bemærkninger til årsrapporten
Vi har ingen bemærkninger til årsrapporten.
 
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har givet anledning til følgende
bemærkninger:
Det er konstateret, at modkontoen til julehjælp
bogføres under likvide beholdning, hvorfor det ikke
er
præsenteret korrekt, da de udligner hinanden under
den likvide beholdning. Det anbefales, at der
fremadrettet anvendes "anden kortfristet gæld til
menighedsplejen" som modkonto.'
 
 

Sager:
Regnskab 2017 - Hornslet - Syddjurs Provsti (2018 -
34228)

Bilag:
VisFiler

PU godkender Protokollat for årsregnskab 2017
Bemærkninger vedr. årsrapporten er taget til
efterretning
 



19 - Protokollat 2017 - Hvilsager

Bemærkninger til årsrapporten
Vi har ingen bemærkninger til årsrapporten
 
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger
 

Sager:
Regnskab 2017 -Hvilsager - Syddjurs provsti (2018 -
34218)

Bilag:
VisFiler

PU godkender protokollat for årsregnskab 2017 
 

20 - Protokollat 2017 - KES

Bemærkninger til årsrapporten
Regnskabets bundtekst er ikke korrekt gengivet i
referatet fra rådsmødet, hvor regnskabet blev
godkendt.
 
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger

Sager:
Regnskab 2017 - KES - Syddjurs Provsti (2018 -
34198)

Bilag:
VisFiler

PU godkender protokollat for årsregnskab 2017 
 
Bemærkningen til årsrapporten er taget til
efterretning
 

21 - Protokollat 2017 - KRAE

Bemærkninger til årsrapporten
Årsregnskabets konti 619030 Kirke- og
Præsteembedekapitaler udviser ultimo en saldo på
828.106,97
kr. hvorimod KAS-opgørelsen udviser en saldo på
834.194,47 kr., hvilket medfører en difference på
6.087,50 kr.
 
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger
 

Sager:
Regnskab 2017 - KRAE - Syddjurs Provsti (2018 -
34216)

PU godkender protokollat for årsregnskab 2017 
 
Bemærkningen til årsrapporten taget til efterretning



Bilag:
VisFiler

22 - Protokollat 2017 - Lime

Bemærkninger til årsrapporten
Vi har ingen bemærkninger til årsregnskab
 
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger
 

Sager:
Regnskab 2017 - Lime - Syddjurs Provsti (2018 -
34196)

Bilag:
VisFiler

PU godkender protokollat for årsregnskab 2017

23 - Protokollat 2017 - Marie Magdalene-Koed

Bemærkninger til årsrapporten
Vi har ingen bemærkninger til årsrapporten.
 
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger

Sager:
Regnskab 2017 - Marie Magdalene-Koed - Syddjurs
Provsti (2018 - 34194)

Bilag:
VisFiler

PU godkender protokollat for årsregnskab 2017 
 

24 - Protokollat 2017 - Mørke

Bemærkninger til årsrapporten
Vi har ingen bemærkninger til årsrapporten
 
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger
 
 

Sager:
Regnskab 2017 - Mørke - Syddjurs Provsti (2018 -
34192)

Bilag:
VisFiler

PU godkender protokollat for årsregnskab 2017 
 



25 - Protokollat 2017 - Nimtofte-Tøstrup

Bemærkninger til årsrapporten
Vi har ingen bemærkninger til årsrapporten
 
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger

Sager:
Regnskab 2017 - Nimtofte-Tøstrup - Syddjurs Provsti
(2018 - 34191)

Bilag:
VisFiler

PU godkender protokollat for årsregnskab 2017 
 

26 - Protokollat 2017 - Nødager

Bemærkninger til årsrapporten
Vi har ingen bemærkninger til årsrapporten
 
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger
 

Sager:
Regnskab 2017 - Nødager - Syddjurs Provsti (2018 -
34232)

Bilag:
VisFiler

PU godkender protokollat for årsregnskab 2017 
 

27 - Protokollat 2017 - TBF

Bemærkninger til årsrapporten
 
Der er medtaget 109.580,99 kr. under skyldig løn,
som præsenteres under "Anden kortfristet gæld" i
årsregnskabet. Der er tale om forudbetalt løn for
januar 2018 og beløbet burde således have været
optaget under andre tilgodehavender.
 
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger

Sager:
Regnskab 2017 - TBF - Syddjurs Provsti (2018 -
34236)

Bilag:

PU godkender protokollat for årsregnskab 2017 
 
 
Bemærkning til årsrapporten er taget til efterretning



VisFiler

28 - Protokollat 2017 - TFHR

Bemærkninger til årsrapporten

Vi har ingen bemærkninger til årsrapporten
 
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger
 
 

Sager:
Regnskab 2017 - TFHR - Syddjurs Provsti (2018 -
34227)

Bilag:
VisFiler

PU godkender protokollat for årsregnskab 2017 
 

29 - Protokollat 2017 - Tved

Bemærkninger til årsrapporten
Ingen bemærkninger til årsrapporten
 
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger

Sager:
Regnskab 2017 - Tved - Syddjurs Provsti (2018 -
34222)

Bilag:
VisFiler

PU godkender protokollat for årsregnskab 2017 
 

30 - Protokollat 2017 - Vistoft

Bemærkninger til årsrapporten
Vi har ingen bemærkninger til årsrapporten
 
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger

Sager:
Regnskab 2017 - Vistoft - Syddjurs provsti (2018 -
34225)

Bilag:
VisFiler

PU godkender protokollat for årsregnskab 2017 
 



31 - Protokollat 2017 - Ådalen

Bemærkninger til årsrapporten
Vi har ingen bemærkninger til årsrapporten
 
Bemærkninger til den udførte revision
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger
 

Sager:
Regnskab 2017 - Ådalen - Syddjurs Provsti (2018 -
34231)

Bilag:
Revisionsprotokollat 2017 - Ådalen, VisFiler

PU godkender protokollat for årsregnskab 2017 
 

32 - Bankforbindelse og regnskabsinstruks 2019

 

Sager:
Regnskabsinstruks 2019 (2018 - 35107)

Bilag:
2019

Provstiudvalget ønsker at fortsætte med Rønde
Sparekasse det kommende år
 
Provstiet foranlediger oprettelse af særskilt
anlægskonto til tilbagebetalte anlægsmidler
 

33 - Kvartalsrapport 3 - EDH

Der er ingen bemærkninger til kvartalsrapporten 

Sager:
Regnskab 2018 - EDH (2018 - 12306)

Bilag:
EDH_Kvartalsrapport 3 kvartal 2018

Kvartalsrapporten taget til efterretning 

34 - Kvartalsrapport 3 - KES

Der er ingen bemærkninger til kvartalsrapporten 

Sager:
Regnskab - 2018 - KES (2018 - 14704)

Bilag:
Kvartalsrapport 3. 2018

Kvartalsrapporten taget til efterretning 
 

35 - Kvartalsrapport 3 - Marie Magdalene - Koed

Der er ingen bemærkninger til kvartalsrapporten 

Kvartalsrapporten taget til efterretning 
 



Sager:
Regnskab 2018 - Marie Magdalene Koed (2018 -
10003)

Bilag:
SIneo+22418110809550-1

36 - Kvartalsrapport 3 - TFHR

Der er ingen bemærkninger til kvartalsrapporten

Sager:
Regnskab - 2018 - TFHR (2018 - 12316)

Bilag:
DOC014

Kvartalsrapporten taget til efterretning 
 

37 - Til mr, pu og den kgl. om forslag til lokalplan
420 samt kommuneplantillæg 17, Velkomstcenter
for Nationalpark Mols Bjerge ved Kalø Slotsruin i
Syddjurs

 

Sager:
AAR - Plansag - Plandata.dk - Velkomstcenter for
Nationalpark Mols Bjerge ved Kalø Slotsruin -
lokalplan 420 og kommuneplantillæg 17 - Bregnet
Kirke - Syddjurs Kommune (2018 - 36035)

Bilag:
Meddelelse om statusændring til forslag for
lokalplan 420 Velkomstcenter for Nationalpark Mols
Bjerge ved Kalø Slotsruin i Syddjurs

PU har ingen bemærkninger til lokalplanen.

38 - Til Syddjurs Provstiudvalg med bemærkning om
5% midler i regnskab 2017

 

Sager:
Regnskab 2017 - PUK-kassen (2018 - 29994)
Regnskab 2017 - PUK-kassen (2018 - 29994)

Bilag:
Til Syddjurs Provstiudvalg med bemærkning om 5_
midler i regnskab 2017, Oversigt over 5%-konto 13.
november 2018

Provstiudvalget tager stiftets bemærkninger til
efterretning 



39 - Eventuelt

 

Peter Vibe orienterede om LM's
provstiudvalgskonference. LM opfordrer til, at det
ikke er provst og præst der er formand for hhv.
provstiudvalg og menighedsråd.
 
Mogens Michelsen nævnte, at TBF kigger på nyt
tidsregistrering til kirkegårdene. De vil vende tilbage,
når der foreligger noget mere konkret.
 
Torben orienterede om diakoniens dag i Hornslet.
 
Provsten orienterede om personalekonsulentens
start i provstiet.
 
 

40 - Referat

 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde
november 2018 (2018 - 28732)

Bilag:
Referat fra Provstiudvalgsmøde november 2018 - 1.
udgave

 

41 - Referat

 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde
november 2018 (2018 - 28732)

Bilag:
Referat fra Provstiudvalgsmøde november 2018 - 2.
udgave

 

2018 - 28732 - Syddjurs Provsti – Møder 15-11-2018, 13:00



Syddjurs Provstiudvalg
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