
Referat
Syddjurs Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde oktober 2019 - d. 17-10-2019 kl. 13:00 til 16:00

Deltagere: Syddjurs Provstiudvalg, Mette Skovsbøll

Anders Bøgh fra kl. 14.00 

Mødepunkt Referat

1 - Referat fra 12. september 2019

Godkendt og underskrevet 

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde
september 2019 (2019 - 2688)

Bilag:
Provstiudvalgsmøde september 2019 - referat - 14-
10-2019 132406

 

2 - Fra Syddjurs Kommune vedr. Ligning til Syddjurs
Provsti 2020

Godkendelse af budgetafslutning 2020 

Sager:
Syddjurs Provsti - Budgetsamråd 2019 - Budget 2020
(2019 - 18968)
Syddjurs Provsti - Budgetsamråd 2019 - Budget 2020
(2019 - 18968)

Bilag:
Ligning til Syddjurs Provsti 2020, Endelig udmelding
2020 - Syddjurs Kommune, Fra Syddjurs Kommune
vedr. Ligning til Syddjurs Provsti 2020

Budget 2020 godkendt 

3 - Udskiftning af dør i Rolsø Kapel

 

Sager:
Byggesag - Rolsø Kirke - Rolsø Kapel - Syddjurs
Provsti - renovering af dørparti (2019 - 27034)

PU beder om, at menighedsrådet fremsender projekt
og finansieringsplan samt overordnet overvejelse om
kapellets brug i fremtiden.
 
   



Bilag:
VS KRAE Renovering af dørparti, Rolsø Kapel,
IMG_2848, IMG_2849, IMG_2850

4 - Opdatering på reparation af fuger på Mørke
kirke

Menighedsrådet har meddelt, at man ikke ønsker at
iværksætte et projekt i den størrelsesorden og til den
anslåede pris. 
Tidligere udtalelse fra provstiet arkitekt vedlagt som
bilag

Sager:
Byggesag - Mørke Kirke - Syddjurs Provsti - Fugning
af tårn (2019 - 16875)
Byggesag - Mørke Kirke - Syddjurs Provsti - Fugning
af tårn (2019 - 16875)

Bilag:
Notat Mørke kirke 7.11.2018

PU henviser til arkitekt Klaus Andersens notat af 7.
november 2018 om vedligeholdelse af kirken.
PU foreslår, at man enten deltager i stiftets næste
konsulentrunde eller endnu engang tager et møde
med provstiets arkitekt Klaus Andersen.
Dato for første konsulentrunde er 5. marts 2020.
Tilmelding til denne hos Ulrika Adams, Aarhus Stift.
 

5 - Generel drøftelse af kirkegårdsvedtægter

 

Sager:
Syddjurs Provsti - Provstiudvalgets generelle
drøftelse af regler for kirkegårde - (2019 - 19274)
Syddjurs Provsti - Provstiudvalgets generelle
drøftelse af regler for kirkegårde - (2019 - 19274)
Syddjurs Provsti - Provstiudvalgets generelle
drøftelse af regler for kirkegårde - (2019 - 19274)

Bilag:
Aftale om erhvervelse af gravsted uden umiddelbar
begravelse, Begravelse i eksisterende gravsted uden
fredning - version 2, Dokument1, Supplerende bilag
til pkt. 5, Picture (Device Independent Bitmap)

Begge tekster kan sættes som en del af kapitel om
erhvervelse af gravsted eller som tillæg til
vedtægten.
 
Dot 2: det tilføjes, at egen-vedligeholdelse er en
mulighed. 
 
betaling for vedligeholdelse af reserveret gravsted
ændres til et år af gangen.
 
Provstisekretæren laver i samarbejde med
formanden efter PU-møde i november, hvor alle
kirkegårdsvedtægter er på dagsordenen. svar til
menighedsrådene.

6 - kirkegårdsvedtægt for Hornslet Kirke

Menighedsrådet beder om godkendelse af
fremsendte kirkegårdsvedtægt 

Sager:
Kirkegårdsvedtægt Hornslet (2019 - 2013)

Bilag:
kirkegårdsvedtægt for Hornslet Kirke, Vedtægt for

PU godkender kirkegårdsvedtægten.
PU skriver til Hornslet vedr. pkt. 5, når dette er klar.
 



Hornslet Kirkegård 04.09.19

7 - Svar vedr. Kvartalsrapport 2 (2019-19609)

Fra møde 12. september 2019:
PU udbeder sig venligst om en forklaring på
differencen i den bogførte ligning 

Sager:
Regnskab 2019 - Nimtofte-Tøstrup (2019 - 19609)

Bilag:
SV Kvartalsrapport 2 (2019-19609)

PU tager redegørelsen til efterretning
 

8 - Ansøgning til 5%-midler til kompensation for
ekstraudgifter ved skimmelsvampangreb i Kolind

Bevilling til ekstra arkitekthonorar udbetalt fra 5%-
midlerne, vedlagt til orientering 
Ansøger om kr. 419.000 til dækning af diverse
ekstraudgifter jf. vedhæftede redegørelse.

Sager:
Byggesag - Præstebolig Kolind - Syddjurs Provsti -
Byggeri ny præstebolig (2018 - 4508)
Byggesag - Præstebolig Kolind - Syddjurs Provsti -
Byggeri ny præstebolig (2018 - 4508)

Bilag:
Betaling til arkitekt, VS anmodning om midler fra 5%
puljen, Provstiet, manglende midler 2,
Kvartalsrapport 3 2019

PU godkender udbetaling af kr. 419.000 - kr.
36.132,81. Beløbet udbetales straks  fra 5%-midlerne
Det udbetalte beløb på kr. 36.132,81 er en del af
anlægsbevillingen, og kan tages heraf.
PU er opmærksom på MR's særlige finansielle
situation.
 
Provsten skriver til MR.
 

9 - KRAE Lejekontrakt forpagterbolig

Til godkendelse og underskrift 
Advokatbistand?

Sager:
Lejekontrakt - Syddjurs Provsti - forpagterbolig -
KRAE (2019 - 26557)

Bilag:
Lejekontrakt_Forpagterbolig_Egens

PU beder om, at MR kontakter en advokat for
gennemsyn af kontrakten. Herefter fremsendes den
igen til godkendelse.
PU opfordrer til, at depositum forhøjes svarende til
3-6 mdr. husleje.
 
Provsten kontakter MR

10 - Forpagtningskontrakt Hulgaden 1 - Hyllested

Til godkendelse og underskrift 
Seges?

MR bedes tage kontakt til Seges vedr. udfærdigelse
af forpagtningsaftalen. opmærksomheden henledes
på at der Ved indgåelse af forpagtningsaftale stilles
depositum svarende til én afregningsrate



Sager:
Forpagtningskontrakt - Syddjurs Provsti - Hulgaden 1
- Hyllested (2019 - 32060)

Bilag:
Scan

Kontrakten genfremsendes til PU's godkendelse
 
Provstisekretæren skriver til MR 

11 - Kloak byggeregnskab

Byggeregnskab for kloakseparering Hornslet 

Sager:
Byggesag - Hornslet - Syddjurs Provsti -
kloakseparering (2019 - 21653)

Bilag:
Kloak byggeregnskab, Kloakregnskab

PU godkender udbetaling af kr. 94.000 som bevilget 

12 - Energioptimering Helgenæs Præstebolig

Menighedsrådet ønsker PU's godkendelse af at lave
en lejekontrakt på min 5 års løbetid 

Sager:
Byggesag - Helgenæs præstebolig - Syddjurs Provsti
(2019 - 31423)

Bilag:
Helgenæs Præstegård,
em_311400449_J_nr___2757_Broesbjergvej_10_842
0_Knebel

PU godkender, at lejekontrakten kan indgås for 5 år,
og beder om, at kontrakten ændres således, at det
fremgår, at de etablerede forbedringer tilhører huset
ved lejers evt. fraflytning. Det betinges endvidere at
arbejdet udføres forskriftsmæssigt. 
Lejekontrakten skal via advokat og skal godkendes
endeligt af PU
 
Provstisekretæren skriver til MR
 
 

13 - Protokollat regnskab 2018 - PUK

Revisionen bemærker, at bilag til regnskabsinstruks
bør opdateres til seneste udgave, det vil sige en ny
skabelon. Det skal bemærkes at medsendte
regnskabsinstruks er dateret 15. november 2018. Ny
regnskabsinstruks (ny skabelon) er på mødet i
november 2019.
Der er lavet en bemærkning om, at bilag vedr.
udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse ikke lever
op til Skattestyrelsens krav omkring oplysningspligt
herpå. Der skal fremadrettet noteres adresser på alle
bilag vedr. kørselsgodtgørelse.
 
Protokollatet indstilles til godkendelse

Sager:

Godkendt og underskrevet



Regnskab 2018 - PUK-kassen (2018 - 16053)

Bilag:
Revisionspåtegning, Protokollat 2018 - PUK

14 - Høring over udkast til cirkulærer til brug for de
ordinære valg til menighedsråd i 2020 (KM F2.:
71065)

Høringsfristen vedr. de 4 cirkulærer er 13. november
2019 

Sager:
Høring over udkast til cirkulærer til brug for de
ordinære valg til menighedsråd i 2020 (KM F2.:
71065) (2019 - 31426)

Bilag:
Høring over udkast til cirkulærer til brug for de
ordinære valg til menighedsråd i 2020 (KM F2.
71065), 1. Cirkulære om valgret og valgbarhed, 2.
Cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling,
3. Cirkulære om afstemningsvalg ved valg til
menighedsråd, 4. Cirkulære om indberetning om
valg til menighedsråd, konstituering og kassation af
valgmateriale mv., Høringsbrev til høring over
cirkulærer om valg til menighedsråd, Høringsliste til
høring over cirkulærer om valg til menighedsråd,
Tidslinje for MR-valg 2020, Datasammenskriv af
bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd,
455ff429e8d749ea881f16168c604d75

Valgret og valgbarhed
§6 stk. 14. Ændring
kan Sognebåndsløseren senest 3 mdr. efter
(nuværende formulering er for upræcis)
 
Orienteringsmøde og valgforsamling
 
§10 stk. 1, §12 stk. 2.,
§ 13, stk. 3
 
Vilkår for orienteringsmøde og valgforsamling bør
være ens, således begge dele kan holdes lokalt i de
enkelte sogne. Det er vigtigt at give de enkelte sogne
frihed til at vælge enten det ene eller det andet. (§10
stk.1 ændres)
 
§22 stk. 3
 
Ændres til: Der kan stemmes på op til det antal
kandidater, som svarer til halvdelen af antal
medlemmer, som skal vælges til den pågældenes ..... 
 
Ændringerne er nødvendige for at tage højde for en
konstruktion som findes i Thorsager-Bregnet-
Feldballe sogne, hvor man har etableret sogneudvalg
under det fælles menighedsråd.
 
Provstisekretær og formand forfatter høringssvar.

15 - Oversigt over it-udgifter for Provstikontoret og
menighedsråd

Den store forskel på tidligere ordning er, at der ikke
betales et fast beløb pr. år pr. PC, som i dag udgør kr.
3.000/enhed
Folkekirkens It's udgifter til ekspedition af e-Boks
forsendelser betales af menighedsrådene efter reelt
forbrug
 
Den økonomiske betydning af ordningen for det
enkelte menighedsråd og provsti afhænger af	detkonkrete	antal	pc’er,	datalinjer	som
menighedsrådene og provstierne råder over.
Tilsvarende afhænger det af det antal brugere, som
menighedsråd og brugere har oprettet (autoriseret).
De enkelte MR har alle fået en opgørelse over dette i
stil med medsendte oversigt for provstiet, som også

PU opfordrer til, at MR og
nøglemedarbejdere tildeles en K1-Licens. 
 
Provstisekretæren skriver til MR



indeholder oversigt over it-udgifterne for 2020-2022.
 
Det nu er muligt at differentiere licenserne til tre
forskellige niveauer. Derudover skal man ikke
længere have en KM-pc for at kunne tilgå f.eks. mail,
hvis man har licenstype K1. K1 licens koster kr.
15/med pr. bruger, og giver adgang til kirkenet, DAP
og mail.
 
Ved omlægningen til en ny licensaftale, som er sket
pr. 1. juli har Folkekirkens It ikke tildelt licenser til
brugere, der ikke har været logget på i 2019. Se
nærmere i afsnittet	’Brugerlicenser’	(side	4).
 
Ved oprettelse af KM-adresser i fremtiden henvises
til side 3 i information om betaling for it-ydelser. For
KM-adresse og adgang til kirkenettet og DAP
andrager udgiften kr. 15/md, altså kr. 180/år per
hoved.
 
Udgiften til anskaffelse af kirkenet-PC ændres ikke.
 
Support og sikkerhed betales fremover af de enkelte
provstiet og MR, det svarer til en udgift på ca. kr.
1000/år.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sager:
Ny ordning vedr. betaling for it-ydelser fra 1. januar
2020 (2019 - 24576)
Ny ordning vedr. betaling for it-ydelser fra 1. januar
2020 (2019 - 24576)

Bilag:
Oversigt over it-udgifter, Ny ordning vedr. betaling
for it-ydelser fra 1. januar 2020, Information om
betaling for it-ydelser-Dnr-57242

16 - Byggeregnskab - urnecirkel Bregnet kirkegård

Der er bevilget op til kr. 70.000 til materialer. 
Indstilles til godkendelse

Sager:

PU godkender byggeregnskabet. Beløbet kr.
68.641,95 jf. slutregnskab overføres fra formål 4000



Kirkegård - Syddjurs provsti - Anlæg af 3. urnecirkel -
TBF (2019 - 2645)

Bilag:
Ny urneafdeling BR. Rengnskab, 4050.Regnskab ny
urneafdeling BR, 4050.Mørke Antotransport.Grus
m.v. Ny urne, 4050.Hedelund.Udgravning.Ny urne,
4050.Stenhuggerier.Chaussesten.Ny urne,
4050.Grønfeld Byggecenter.Stenmel.Ny urne,
4050.Mørke Autotransport.Muld.m.v.Ny urne,
4050.DSN.Spyd med nr.Ny urne, 4050.Nygaards
Planteskole.Hæk.Ny urneafdl

17 - PUK-budget 2020

PUK-budget 2020 til godkendelse.
Se venligst forklaring til budget 

Sager:
Budget 2020 - PUK (2019 - 12781)

Bilag:
PUK-budget 2020,
B4DE3C6B725744018D438BD6E2BC9DDB, Picture
(Device Independent Bitmap)

1.7 mio. føres som udgift til feriepenge i budget 2020
 
Godkendes på mødet i november
 
 
 

18 - Eventuelt

Tilmelding til provstiudvalgskonference den 9.
november 2019 i Fredericia
Tilmelding til biskoppens provstiudvalgsmøde 28.
november 2019 på Diakonhøjskolen

Sager:
Kopi af: Til alle provstiudvalg, distriktsforeninger og
stiftsrådsmedlemmer i Aarhus Stift med Invitation til
provstiudvalgsmode torsdag den 28. november 2019
kl. 16.00-20.00 på Diakonhøjskolen (2019 - 31424)

Bilag:
Aktdokument, Invitation til provstiudvalgsmode
torsdag den 28. november 2019 kl. 16.00-20.00 på
Diakonhøjskolen

Provstiudvalgskonference 9.11.2019
Leif Holm og Henning Degn deltager
Provstiet tilmelder
 
Biskoppens provstiudvalgsmøde 28. november 2020
16-19
Annelise Udsen
Peter VIbe
Leif Holm
Henning Degn
Mogens Michelsen
Benedikte Boch Pedersen
Mette Skovsbøll
 
Provsten orienterede om situationen vedr.
præsteboligen i Kolind. Der har været møde med
kommunens PUK-udvalget, som har set boligen.
Udvalget fastholder dog en §14.
MR har besluttet at afvente byrådets endelige
beslutning.
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Syddjurs Provstiudvalg Mette Skovsbøll (Syddjurs Provsti)
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