
Referat for: Skanderborg Provstiudvalg

PU møde 30. januar 2018. Kl. 13.00-16.00
Mødested: Hørning Sognegård

Til stede: Leif Christoffersen, Niels Peter Skrubbeltrang, Jesper Hanneslund, Carl Schneider, Peder Skov
Larsen, Rasmus Kolding og Jacob Køhn Andersen samt provstisekretær Mathias Hede Madsen.
Personalekonsulenten deltog fra kl. 13.45.

Der blev afholdt møde med Niels Povlsgaard og Birgit Secher fra Ovsted-Tåning-Hylke Menighedsråd
samt Sune Nielsen fra CUBO Arkitekter fra kl. 15.00 til kl. 16.15.

Mødet sluttede kl. 16.30

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat og dagsorden

a) Godkendelse af referat af møde den 5.
december 2017
b) Godkendelse af dagsordens til dagens møde

Referat af provstiudvalgsmøde den 5. december
2017

a) Godkendt og underskrevet
b) Godkendt. Der tilføjes punkt om retningslinjer
for diæter samt habilitet under evt.

2 Intern orientering

a) Provsten
b) MI-udvalget
c) Personalekonsulenten

a) Provsten orienterede om, at der er konstituerende
møde i bestyrelsen for personalekonsulenten den
20. marts 2018. Der har ligeledes været afholdt
møde i bestyrelsen for forkyndelsespuljen den 11.
januar 2018, hvor indkomne ansøgninger blev
behandlet. Provsten søgte og fik forlænget sit
mandat til at anvende midler fra budgetreserven til
de uforudsete udgifter til at honorere afholdelse af
enkelttjenester i de præstevakancer, der fortsat er i
provstiet. Aktuelt er det Låsby og Hørning-
Blegind-Adslev, mens der bliver i Stilling i
efteråret 2018.
b) Der er indgået aftale med Dansk Kirkekalk om
rullende kalkningsvedligeholdelse, ligesom der er
lavet vedtægt for de deltagende menighedsråd. MI-
udvalget holdte møde den 9. januar 2018, hvor der
blev drøftet kommende arbejdsopgaver.
c) Personalekonsulenten informerede om 2 sager:
1. Fælles regnskabsfunktion i provstiet: Behovet
for fælles regnskabsfunktion er ikke et udtryk for
centralisering eller ovenfrakommende krav, men er
vokset ud af en udvikling, hvor regnskabsførelse er
blevet stadig mere kompliceret i en grad, hvor
menighedsrådene ønsker hjælp til at få løst
opgaven. Så en fælles regnskabsfunktion skal ses
som en administrativ understøttelse af
menighedsrådene for at sikre og højne kvaliteten i
regnskabsførelse. En fælles regnskabsfunktion er et
skridt væk fra alenesiddende regnskabsførere til et
fagligt miljø med kollegial sparring, men med
fortsat fokus på tilgængelighed for
menighedsrådene. Det nedsatte udvalg har den 18.
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januar 2018 haft møde med eksterne leverandører i
form af Brandt Revision og LMO. Brandt bidrog
med sparring og forslag til samarbejde med andre
provstier, der allerede har kontor. LMO kunne være
interesseret i at føre regnskaber for et antal
kirkekasser i provstiet. Den 24. januar 2018 var
udvalget på studiebesøg hos Århus Søndre Provsti,
hvor man har et regnskabskontor med 4 ansatte.
Begge modeller - en ekstern leverandør og eget
regnskabskontor - har potentiale. Udvalget holder
møde igen den 5. februar 2018, hvor der gøres
status. Hvis der fortsat er interesse for et
samarbejde mellem menighedsråd og provsti om
regnskabsfunktion, skal der udarbejdes en
ansøgning til Kirkeministeriets forsøgsordning,
som er den foretrukne formelle ramme om
samarbejdet, inden den 15. februar 2018.
2. Fælles drift af kirkegårde: Professionalisering af
kirkegårdsarbejdet nødvendiggør samarbejde og
mere ledelse. Menighedsrådene i Ovsted-Tåning-
Hylke, Veng-Mesing og Voerladegård vil gerne
lave samarbejde om fælles kirkegårdsleder og -drift
af deres tilsammen seks kirkegårde. Der har været
afholdt møde den 15. januar 2018, hvor rammen for
samarbejdet blev drøftet. Den 30. januar 2018
afholdes der møde med graverne om fremtidig
struktur og organisation. Primo februar afholdes
der så et ledelsesmøde mellem menighedsrådene,
inden der senest den 15. februar 2018 udformes en
ansøgning til kirkeministeriets forsøgsordning -
forsøg 3 med bestyrelse for selvstændig enhed med
eget CVR-nr, egen ledelse og organisation. Der
arbejdes på ansættelse af kirkegårdsleder pr. 1.
august 2018.

3 Digital kommunikation

Drøftelse af tiltag inden for digital
kommunikation i provstiet

Provstiet modtager løbende en mængde tilbud om
at få udarbejdet markedsføringsmateriale i form af
reklamefinansierede foldere og videoer.
Provstiudvalget drøftede spørgsmålet og besluttede
ikke at bruge midler på markedsføringsmateriale.
Provstiudvalget er af den holdning, at midlerne er
bedre brugt på digital kommunikation, f.eks. i form
af en kommunikationsmedarbejder der kan bistå
menighedsrådene med lave pressemeddelelser,
digitale kirkeblade, hjemmesider og anvende
sociale medier. Det er vigtigt, at der er indhold i
kommunikationen.
Dette tænkes ind i en inspirationsdag for
menighedsråd om digitale medier, hvor man kan
drøfte behov og ønsker osv. i efteråret 2018.
Provstikontoret arbejder videre med et datoforslag
og indhold til provstiudvalgets møde i marts.

4 Ny kirke i Højvangen

Orientering fra Skanderborg Menighedsråd om
igangsættelse af forberende proces vedr.
opførelse af ny kirke i Højvangen.

Rasmus Kolding orienterede om status for
opførelse af ny kirke i Højvangen. Menighedsrådet
har nedsat en styregruppe med interne og eksterne
repæsentanter, som har formuleret et
kommissorium for det forberedende arbejde.
Kirkefondet er valgt til at lave en proces, hvor der
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samles input og idéer, laves spørgerunder,
udarbejdes demografiske oversigter, afholdes
workshops osv. Tidsplan for processen tager
udgangspunkt i kommissoriet og afsluttes med
indstilling til menighedsrådet i foråret 2020.
Herefter arbejdes med der videre med det konkrete
byggeri i form af valg af arkitekt osv.

5 Ansøgning om midler til ændring af
lysekrone
Sag: Skanderup Kirke, istandsættelse af
lysekrone (1075) - Skanderborg Sogn
Ansøgning om 25.000 kr. af budgetreserven til
reparation og ombygning af lysekrone i
Skanderup Kirke.
Nationalmuseet skal konsulteres.

Ansøgning om ændring af lysekrone Skanderup
Kirke samt midler fra 5% puljen

Rasmus Kolding oplyste, at menighedsrådet har
haft kontakt til Nationalmuseet og har lavet aftale
om sende lysekronen til istandsættelse med det
samme. Menighedsrådet ønsker senere at få
ombygget lysekronen, så der kan sættes LED-
kronelys med batteri i, hvilket Nationalmuseet
anbefaler af hensyn til bevarelse af kalkmalerierne i
kirken.  Da lysekronen således i første omgang kun
istandsættes, beløber udgiften sig ikke til de 25.000
kr., som menighedsrådet har ansøgt om.
Der var enighed i provstiudvalget om, at sagens
beskaffenhed bestemt opfylder betingelserne for at
få bevilget 5%-midler, men man besluttede at afslå
ansøgningen, da det drejer sig om så få midler, at
udgiften burde kunne dækkes af kirkekassens frie
midler. Skulle det meget mod forventning ikke
være tilfældet, kan udgiften dækkes af 5%-
midlerne.

6 Udskiftning af orgel, skitseprojekt
Sag: Ry Kirke, renovering/udskiftning af orgel
(905) - Ry Sogn
Ansøgning om 2.000.000 kr. i anlægsmidler på
budget 2019
Indstilling af ansøgning om orgel til stift

Udskiftning af orgel, skitseprojekt

Jesper Hanneslund orienterede om sagens
udvikling og baggrunden for den indsendte
ansøgning.

Projektet sendes til stiftsøvrighedens godkendelse
med anbefaling. Der er bevilget 1.000.000 kr. i
opsparing på hhv. budget 2017 og budget 2018, så
provstiudvalget vil bestræbe sig på at passe ønsket
om 2.000.000 kr. ind i den samlede prioritering af
provstiets anlægsmidler på budget 2019.

7 Sneptrup Præstegård, projekt for
renovering
Sag: Sneptrup Præstegård, totalrenovering
(816) - Ovsted Sogn
Skitseprojekt for totalrenovering af Sneptrup
Præstegård
Drøftelse inden møde med repræsentanter for
menighedsrådet

Menighedsrådenes indstilling og vurdering af
præstegården

Referat af møde om Sneptrup Præstegård, den
3. november 2015

Skitsebeskrivelse af projekt for Sneptrup
Præstegård

Sagens udvikling blev kort ridset op, ligesom
økonomien for det aktuelle projekt blev drøftet.
Provstiudvalget har godkendt en ramme på
5.300.000 kr., hvoraf 3.200.000 kr. er bevilget som
anlægsmidler på budget 2016 og budget 2017,
mens de resterende 2.100.000 kr. skal finansieres af
jordsalg. Projektets øvrige omfang og økonomi
udover den allerede godkendte ramme bestemmes
af, hvor mange fondsmidler, som menighedsrådet
kan tiltrække. Provstiudvalget udtrykte en positiv
holdning til, at menighedsrådet anvender
fundraising som delvis finansieringsmodel, men
slog samtidig fast, at der ikke bliver bevilget flere
anlægsmidler fra provstiet. Derfor skal
menighedsrådet være i stand til at skitsere et
projekt inden for den godkendte ramme. Ligeledes
må byggeriet ikke igangsættes, før det påtænkte
projekt - uanset hvilket omfang det ender med at
have - er finansieret.
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Erklæring om renovering af præsteboligen.

Godkendelse af budget på 5,3 mio

Likviditet til renovering, PU til MR

Økonomi og budget

Sneptrup Præstegård, projekt for renovering

Efter den indledende drøftelse i provstiudvalget,
deltog Niels Povlsgaard, formand for Ovsted-
Tåning-Hylke Menighedsråd og Birgit Secher,
formand for præstegårdsudvalget samt Sune
Nielsen fra CUBO arkitekter i mødet.

Niels Povlsgaard indledte med et overordnet blik
på projektet indtil videre. Præsteboligen er løbende
blevet sporadisk vedligeholdt udvendigt, mens der
er et indvendigt efterslæb. Menighedsrådet ser
kirkens bygninger som kulturbærende og mener
derfor, at Sneptrup Præstegård ikke bare er vigtig
som præstebolig i de tre sogne, men også rummer
et stort potentiale som kulturcenter i det omgivende
lokalområde som sådan.

Sune Nielsen præsenterede herefter udgaven af
projektet med et budget på ca. 8.000.000 kr.
Præsteboligen er bevaringsværdig, og man vil
derfor sikre den ydre skal af huset, mens man totalt
gentænker husets indvendige indretning i fleksible
rum omkring to kerner - hhv. bryggers og køkken.
Indretningen er væsentlig i forhold til at få en
optimalt udnyttelse af huset, og bl.a. føres
embedsdelen tilbage til at være i den ene ende af
huset.

Som sidste punkt drøftede man fundraising, hvilket
for Skanderborg Provstiudvalg er en ny og hidtil
ukendt finansieringsmodel. Menighedsrådet
forestiller sig, at man skal have mindst et halvt år
til fundraising-processen.

Ingen af de skitserede løsninger rummer loft til kip,
som fremgår af visualiseringerne. Menighedsrådet
anmodes derfor om et tilrettet projekt, hvor der er
sammenhæng mellem visualiseringer, beskrivelse
og budget. Herefter sendes projektforslaget til
udtalelse hos præstegårdskonsulent, Mogens
Svenning.

Provstiudvalget tiltræder, at man søger fondsmidler
til finansiering af projektets økonomi over
5.300.000 kr.

8 Evt. Under indtryk af forskellig praksis i
provstiudvalget, udarbejdes der indstilling til
retningslinjer for diæter til
provstiudvalgsmedlemmer.
Mht. habilitetsspørgsmål er det praksis, at et
medlem ikke er med til at træffe beslutning om
sager fra ens eget menighedsråd i sager med en
økonomisk ramme over 100.000 kr.
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