
Referat for: Skanderborg Provstiudvalg

PU møde 14. marts 2018. Kl. Kl. 15.30-17.30
Mødested: Hørning Sognehus

Tilstedeværende: Rasmus Kolding, Leif Christoffersen, Jacob Køhn Andersen, Niels Peter Skrubbeltrang,
Jesper Hanneslund og Peder Skov Larsen samt provstisekretær Mathias Hede Madsen
Fraværende med afbud: Carl Schneider, Pernille Fischer Weldingh

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat og dagsorden

a) Godkendelse af referat af mødet den 30.
januar 2018
b) Godkendelse af dagsorden til dagens møde

a) Godkendt og underskrevet.
b) Godkendt. Der tilføjes et nyt punkt 12 om
ansøgning om 5%-midler fra Galten-bladet

2 Orientering

a) Provst
b) MI-udvalg
c) Personalekonsulent

a) Provsten berørte den muligt forestående lockout,
som kirkeministeriet har udsendt en generel
vejledning om. Der afventes mere specifik, konkret
vejledning, hvis lockoutten bliver en realitet. Der er
6 overenskomstansatte præster i provstiet, men
ingen sogne kommer til at blive uberørte af
konflikten, da det meste af personalet formentligt
bliver lockouttet. Herefter nævnte provsten, at
Hørning-Blegind-Adslev Pastorat er i gang med at
ansætte en ny sognepræst, og der er udtaget 3
kandidater til prøveprædiken. Provstiet har
modtaget en henvendelse fra provsten i Århus
Søndre med henblik på evt. samarbejde om
personalekonsulent. Anders Bonde og Jacob Køhn
Andersen afholder møde med Jette Marie
Bundgaard-Nielsen, ligesom det drøftes på
bestyrelsesmøde for personalekonsulent den 20.
marts 2018. Endelig forhåndsorienterede provsten
om et ønske om en opnormering på 25% af
præstekvoten i Skovby pga vækst, bl.a. er der nu 3
spor på skolen. 25% opnormering koster ca.
100.000 kr.
b) Der er MI-udvalgsmøde den 20. marts 2018.
Udvalget ønsker at få et punkt om
energigennemgang på budgetsamrådet.
c) Provsten orienterede på vegne af
personalekonsulenten om møde om fælles
regnskabsfunktion. Mødet blev afholdt i
Kirkecenter Kirkebakken, hvor man har haft
overvejet at placere regnskabsfunktionen. Pga. de
snævre pladsforhold overvejes det i stedet at
placere regnskabskontoret i Kirkecenter
Højvangen. Der udarbejdes køreplan for den videre
proces i forhold til stillingsbeskrivelse m.v.

3 Regnskab 2017
Sag: PUK, budget og regnskab 2017 (939)
Behandling af regnskab 2017 for PU-Kassen,
inkl. biregnskaber for puljer og

Regnskab 2017 for Skanderborg Provstiudvalg,
CVR-nr. 30091531, afleveret d. 20-02-2018 14:00
fremlagt og godkendt.
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Mødepunkt Beslutning

personalekonsulent

Regnskab 2017

4 Fremskrivningsprocent

Fastsættelse af fremskrivningsprocent for
driftsramme på budget 2019.
Budget 2018: 1% på løn, 0% på øvr.
omkostninger

Fremskrivningsprocenten blev foreløbigt fastlagt til
2% på løn og 0% på øvrige omkostninger.

5 Deltagelse i samarbejde om
regnskabsfunktion
Sag: Forsøgsordning: fælles
regnskabsfunktion (1082)
Beslutning om deltagelse i samarbejde om
regnskabsfunktion under forsøgsordningens
forsøgsramme 6.

Ansøgning om deltagelse i forsøg 6

Ansøgning om deltagelse i forsøgsramme 6

Provstiudvalget vedtog at deltage i
forsøgsordningens forsøgsramme 6.

6 Ansøgning om udskiftning af varmeanlæg til
el-varme
Sag: Voerladegård kirke - udskiftning af
varmeanlæg til el-varme (1083) -
Voerladegård Sogn
Ansøgning om 999.333,75 kr. af 5%-midlerne
til udskiftning af varmeanlæg

Ansøgning om udskiftning af varmeanlæg til el-
varme

Projektforslag og budget

Tilsendte skitseprojekt er, som alle skitseprojekter
er, baseret på tilbud fra ét firma med et foreløbigt
økonomisk overslag. Skitseprojektet sendes ind til
godkendelse i stiftet, men det skal selvfølgelig
pointeres over for menighedsrådet, at der skal
indhentes mindst 2 tilbud på arbejdet, når det
endelig projekt skal udformes. Dette sker dog også
automatisk i stiftets godkendelse af projektet.

Sagen anses umiddelbart ikke for at være så akut, at
det kan bevilges af 5%-midlerne. Ansøgningen
medtages derfor som et anlægsønske på budget
2019 og behandles sammen med de øvrige
anlægsønsker på provstiudvalgets møde den 1. maj
2018.

Menighedsrådet bedes indsende en vurdering af,
hvad det koster at reparere anlægget, så det kan
køre endnu et år.

7 Ansøgning om nyt varmeanlæg og
varmestyring
Sag: Skivholme og Skjørring Kirker, ny
varmestyring (1096) - Skivholme Sogn
a) Ansøgning om nyt varmeanlæg i Sjelle Kirke
med budget på 544.297,13 kr.
b) Ansøgning om ny varmestyring i Skivholme
og Skjørring Kirker med budget på 259.262,50
kr.
c) Ansøgning om brug af provenu fra salget af
Sjelle Præstegård til finansiering af projekterne.

Tilsendte skitseprojekt er, som alle skitseprojekter
er, baseret på tilbud fra ét firma med et foreløbigt
økonomisk overslag. Skitseprojektet sendes ind til
godkendelse i stiftet, men det skal selvfølgelig
pointeres over for menighedsrådet, at der skal
indhentes mindst 2 tilbud på arbejdet, når det
endelig projekt skal udformes. Dette sker dog også
automatisk i stiftets godkendelse af projektet.

Provstiudvalget godkender, at en del af provenuet
fra  salget af Sjelle Præstegård anvendes til
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Mødepunkt Beslutning

Ansøgning om varmestyring
finansiering af anlæggene. Den resterende del af
salgsprovenuet skal herefter indbetales til sognenes
midler i stiftet.

8 Idéforslag til kunstnerisk udsmykning
Sag: Ovsted Kirke - kunstnerisk udsmykning
(985) - Ovsted Sogn
Drøftelse af menighedsrådets idéforslag

Idéforslag til kunstnerisk udsmykning

Provstiudvalget drøftede det tilsendte idéforslag til
kunstnerisk omformning af Ovsted Kirke.

Provstiudvalget anbefaler projektet, selvom det
ikke kan bevilge midler til den kunstneriske
udsmykning. Projektet indeholder dog også
bygningsmæssige udgifter, der kan berettige til
anlægsbevilling fra provstiet, selvom omfanget
heraf ikke er helt klart for nuværende.

Idéforslaget fremsendes til udtalelse i stiftet, hvis
menighedsrådet ønsker det.

Menighedsrådet har aftalt møde med biskoppen den
22. marts, og kirken besigtiges på konsulentrunden
den 13. juni 2018.

Der er (for sent i forhold til mødets afholdelse)
indsendt samarbejdskontrakter og finansiering
heraf, som behandles på provstiudvalgets næste
møde den 1. maj sammen med indkomne
anlægsønsker til budget 2019.

9 Ansøgning om midler til indretning af
præstekontor
Sag: Sneptrup Præstegård, præstekontor
(1086) - Ovsted Sogn
Ansøgning om 45.000 kr. af 5%-midlerne til
indretning af præstekontor

Ansøgning om til indretning af præstekontor

Der godkendes 45.000 kr. af 5%-midlerne til
indretning af præstekontor i sognefaciliteterne ved
Sneptrup Præstegård.

Provstiudvalget forudsætter, at der vælges møbler
m.v., der også kan anvendes i præstegården efter
renoveringens gennemførelse.

10 Retningslinjer for diæter og kørsel

Forslag til retningslinjer for diæter og kørsel til
provstiudvalget.

Følgende forslag blev vedtaget:
Der udbetales diæter til provstiudvalgsmøder,
budgetsamråd og udvalg, man er udpeget til. Der
udbetales ikke til provstesyn og øvrige møder.
Der udbetales kørsel til al aktivitet i forbindelse
med provstiudvalget.

11 Forslag til genoptagelse af årlige
provstimoder
Sag: Provstimode (1087)
Århus Stiftsråds forslag til genoptagelse af
årlige provstimoder

Forslag til genoptagelse af årlige provstimoder

Provstiudvalget er positivt indstillet over for god og
nyttig information om provstiudvalgets funktion,
men ser ikke noget behov for yderligere aktiviteter
i forbindelse med provstiudvalgsarbejdet.

12 Ansøgning om midler i forbindelse med
afskedigelse af præstesekretær Tenna
Harlung
Sag: Præstesekretær, Galten-bladet (1099) -

Der godkendes 214.895,39 kr. af 5%-midlerne til
uforudsete udgifter i forbindelse med afskedigelse
af kordegn Tenna Harlung.
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Mødepunkt Beslutning

Sag: Præstesekretær, Galten-bladet (1099) -
Galten Sogn
Ansøgning om 214.895,39 kr. af 5%-midlerne
til uforudsete udgifter i forbindelse med
afskedigelse af kordegn Tenna Harlung.

Ansøgning om midler i forbindelse med
afskedigelse af præstesekretær Tenna Harlung

13 Evt.
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Orientering

14 Godkendelse af udbudspris og
formidlingsaftale
Sag: Sjelle Præstegård (1038) - Sjelle Sogn

Godkendelse af udbudspris og formidlingsaftale

15 Provstesyn 2018 i Skanderborg-bladet
Sag: Provstesyn 2018: Skanderborg-bladet
(1097)

Provstesyn 2018 i Skanderborg-bladet

16 Afslutning af kasseeftersyn
Sag: Revision (835)

Afslutning af kasseeftersyn

17 Underskrevet kontrakt med BDO
Sag: Revision (835)

Underskrevet kontrakt med BDO
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