Referat
Randers Nordre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde nr. 29 - d. 03-12-2020 kl. 16:00 til 19:00
Deltagere: Per Bøje Rasmussen, Karen-Marie Haldrup la Cour, Jesper Bjerre Jakobsen, Anders Bach
Andersen, Gervid Freddy Hansen, Mette Marie Gocht-Jensen, Ingelise Knudsen Strandgaard
Afbud: Carsten Olsen

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

2 - Nyt fra provsten

- Orientering om radonforbedring i Harridslev
Præstegård. På næste provstiudvalgsmøde
fremlægges 2 tilbud på forbedringen.
- Til næste provstiudvalgsmøde - fælles med Søndre
Provsti - i januar får vi besøg af Brandsoft med
præsentation af elektronisk kirkegårdssystem
- Positiv tilbagemelding fra menighedsrådene
vedrørende samarbejde om fælles HR-konsulent
med Stiftet. Stiftet har sendt samarbejdsaftalen til
godkendelse i Kirkeministeriet.
- Streaming af gudstjenester fra 1. søndag i advent til
og med 2. juledag er igangsat i samarbejde med
Søndre Provsti.
- Puljen til tværgående samarbejder" bruges i
2020/2021 til "Bag skyerne - børn i
sorg", pilgrimsvandring på tværs af provstierne og i
2022 til "Torsdagstanker".
- Der arbejdes i Ommersyssel Østre Pastorat på
organisering af kontaktpersonrollen og en daglig
ledelsesfunktion.

3 - Ø. Tørslev - 5%-midler til dækning af manglende Anders Bach Andersen deltog ikke i behandling af

indtægter fra præstegård og efterbetaling af løn og dette punkt.
pension
Provstiudvalget bevilliger kr. 106.000 af 5%09.11.2020 Ø. Tørslev Menighedsråd sender
midlerne
ansøgning om 5%-midler kr. 156.000 til dækning af
manglende indtægter fra præstegården samt
efterbetaling af løn og pension til graver og
gravermedhjælper.
Sager:
Ø. Tørslev - Ansøgning om 5%-midler til dækning af
manglende indtægt fra præstegården og
ekstraordinærer løn- og pensionsudbetalinger (2020
- 32330)
Bilag:
Ansøgning_5%-pulje_ØT, Kvartalsrapport 2020-0930_ØT, Graver Hanne Stæhr Kristiansen,
Gravermedhj Monika Andersen

4 - Læsten Kirke - Godkendelse af anvendelse af
overskud fra kalkning til belysning

Overskuddet fra et anlægsprojekt skal afregnes til
provstiet, hvorefter der kan ansøges om en bevilling
til et nyt projekt.

09.09.2020: Læsten Menighedsråd sender ansøgning
om anvendelse af en del af overskud fra indvendig Provstiudvalget besluttede, at overskuddet fra
kalkning i kirken til ny belysning på kirkegården og P- kalkningen afregnes til provstiet og der bevilliges kr.
plads. kr. 42.812,50 (tilbud fra FA EL)
18.250 + moms af 5%-midlerne til stibelysning på
kirkegården og P-pladsen.
10.09.2020: Anmodning til provstiet om indsendelse
af byggeregnskab.
Eventuel kirkebelysning finansieres af egne frie
midler.
Oktober: provstiet indsender af beskrivelse af
lamper, placering mv. til Aarhus stift til godkendelse
20.11.2020: Læsten Menighedsråd sender
byggeregnskab på den indvendige kalkning af kirken.
23.11.2020: Godkendelse fra stiftet.

Sager:
Byggesag - Læsten Kirke - Randers Nordre Provsti etablering af belysning (2020 - 25428)
Byggesag - Læsten Kirke - Randers Nordre Provsti etablering af belysning (2020 - 25428)
Byggesag - Læsten Kirke - Randers Nordre Provsti etablering af belysning (2020 - 25428)
Bilag:

Aktdokument, 2020-KBS-17, Læsten Kirke, Regnskab,
kalkning, Læsten Kirke, Til mr med tilladelse, Læsten,
belysning på kirkegård 2020, 20201121_KBI
Udtalelse_Læsten Kirke_Belysning på kirkegården,
Læsten Kirke

5 - Råby Kirke - Overslag på nyt tag og varmeanlæg Provstiudvalget anmoder menighedsrådet om at
indhente yderligere et projekt fra en arkitekt som er
02.11.2020 Råby Menighedsråd sender på
kyndig i istandsættelse af middelalderkirker.
opfordring fra provstiet overslag på nyt tag, nyt
varmeanlæg, aflastningsklokke mv. Råby Kirke
Nyt tag på skib og våbenhus kr. 5.811.561
Nyt luft til vand varmeanlæg og el-bænkevarmer kr.
1.179.505
Aflastningsklokke, incl. automatisk ringeanlæg kr.
1.428.879
Automatisk dørlås kr. 113.750
Renovering af adgangsveje i tårn kr. 96.708
Total kr. 8.630.403 incl. moms
Sager:
Byggesag - renovering af Råby Kirke (2019 - 38274)
Bilag:
Aftale om teknisk rådgivning og bistand., Bilag
1_Police arkitektansv. forsikring, Topdanmark juni
2019, Bilag 2_Helhedsplan med budget og referat fre
konsulentrunde d. 22-11-2019., Bilag til Ansøgningskitseprojekt fotoserie eksisterende forhold.,
Skitseprojekt, Tegninger samlet

6 - Godkendelse af projekt på renovering af Randers Jesper Bjerre Jakobsen deltog ikke i behandling af
Klosterkirke
dette punkt.
Bilag følger

Provstiudvalget sender projektet videre til Aarhus
Stift med anbefaling.

7 - Hald Kirkegård - godkendelse af revideret plan
for udskiftning af hække mv.

Provstiudvalget anmoder om et møde med det nye
menighedsråd og den nye landskabsarkitekt for
uddybning af projektet.

12.11.2020 Hald-Kærby Menighedsråd sender
revideret plan for udskiftning af hække mv. på Hald
Kirkegård til endelig godkendelse
13.11.2020 Provstiet sender planen til udtalelse ved
kirkegårdskonsulent Anne-Marie Møller
23.11.2020 Udtalelse fra kirkegårdskonsulent Anne-

Marie Møller

Sager:
Hald kirke - udskiftning af hække mv. på kirkegården
(2019 - 26334)
Hald kirke - udskiftning af hække mv. på kirkegården
(2019 - 26334)
Bilag:
Hald kirkegård - revideret plan for udskiftning af
hække 12-11-2020, MPL Hald Kirkegård Beplant
20201110, MPL Hald Kirkegård Rydning 20201110,
Tilbudsliste hald 20201110, Hald Kirkegård2

8 - Behandling af godkendelsesbrev fra Aarhus Stift Godkendelsesbrev behandlet og taget til
vedrørende regnskab 2019
efterretning

Sager:
Revisionsprotokol mv. regnskab 2019 (2020 - 21538)
Bilag:
Godkendelsesbrev fra Stiftet

9 - Legalitetskontrol af budget 2021

Taget til efterretning

10 - Godkendelse af bilag til regnskabsinstruks

Udsat til næste møde

Sager:
Provstiudvalgsmøde nr. 29 - 3. december 2020 (2020
- 31831)
Bilag:
Regnskabsinstruks folkekirkens lokale kasser 2020

11 - Menighedsrådenens kvartalsrapporter

Sager:
Provstiudvalgsmøde nr. 29 - 3. december 2020 (2020
- 31831)

Taget til efterretning

Bilag:
MR kvartalsrapporter 2020

12 - Menighedsrådenes synsprotokoller

Behandlet og godkendelse sendt
til menighedsrådene

13 - Henvendelse fra HK med lønforhandling for
provstisekretær 2020

Provst og formand bemyndiges til at fortsætte
forhandlingerne.

14 - Eventuelt
PU-møde: Onsdag den 27. januar kl. 16.00 - fælles
møde med Randers Søndre Provsti fra kl. 17.0018.00
PU-møde: Onsdag den 24. februar kl. 16.00
Budgetudvalgsmøde: Torsdag den 11. marts kl. 15.00
PU-møde: Torsdag den 18. marts kl. 16.00
Indledende budgetsamråd: Onsdag den 7. april kl.
19.00
PU-møde: Torsdag den 22. april kl. 16.00
PU-møde: Tirsdag den 18.maj kl. 16.00
Budgetlægningsmøde: Torsdag den 17. juni kl. 9.0015.00
Budgetudvalgsmøde: Torsdag den 24. juni kl. 15.00
Budgetudvalgsmøde: Torsdag den 19. august kl.
15.00
PU-møde: Torsdag den 19. august kl. 16.00
Budgetsamråd: Onsdag den 1. september kl. 19.00
PU-møde: Torsdag den 16. september kl. 16.00
PU-møde: 27. Oktober kl. 16.00 - fælles møde med
Randers Søndre Provsti fra kl. 17.00-18.00 (OBS se
dato)
PU-møde: Torsdag den 25. november kl. 16.00 Farvel- og goddag-møde
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