
Referat
Skanderborg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 1. maj 2018 d. 01-05-2018, 15:30, 

Deltagere: Skanderborg Provstiudvalg, Mathias Hede Madsen, Jacob Køhn Andersen 
Afbud: Pernille Fischer Weldingh 

Kommentarer:
 

1 - Godkendelse af referat og dagsorden 
Behandlede sager: 
Provstiudvalgsmøde den 14. marts 2018 (2018 - 5890)

Bilag: Referat 
Beskrivelse:
a. Godkendelse af referat fra PU-møde 14.03.18
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde 

Referat:
a. Referatet blev godkendt og underskrevet.
b. Dagsordenen til dagens møde blev godkendt. Der blev tilføjet et punkt om forpagtningsaftale ved
Sneptrup Præstegård, som erstatter punkt 50 om kvartalsrapport for PU-kassen.
 

2 - Orientering 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
a. Provst
b. MI-udvalg
c. Personalekonsulent 

Referat:
a. Provst
Provsten oplyste, at Århus-provstierne har besluttet at samarbejde om en personalekonsulent. Der kan evt.
blive tale om at indgå i en form for samarbejde med Skanderborg Provsti.
Der er opfølgende møde om samarbejde med kommunen den 8. maj kl. 15.30. Niels Peter Skrubbeltrang,
Leif Christoffersen, Jesper Hanneslund og provsten deltager.
Dato for en temadag for menighedsrådene om digital kommunikation og sociale medier bliver den 27.
oktober 2018. Der skal laves et program, men mulige bliver f.eks. noget om synlighed på nettet
og udfordringerne for det trykte kirkeblad. Behovet for evt. ansættelse af en fælles
kommunikationsmedarbejder i provstiet vil også blive drøftet.
Provstikontorets multimaskine skal udskiftes. Der afholdes møde med Red Office om anskaffelse af en brugt
maskine. 
Den 5. april besigtigede provstiudvalget den gamle politistation i Skanderborg og fandt, at den ikke var
egnet til at huse fremtidige provstifaciliteter. Besigtigelsen var del af en større samtale om provstifaciliteter,
der potentielt skal rumme provstikontor, regnskabskontor, skoletjeneste m.fl.



 
b. MI-udvalg: intet
 
c. Personalekonsulent: intet
 

3 - Budget 2019 - overblik 
Behandlede sager: 
Budget 2019 - PU - Oversigter (2018 - 6884)

Bilag: Dagsorden - indledende budgetsamråd budget 2019, Drifts- og anlægsønsker 2019, PUK,
budgetudkast 2019, Budgetudkast 2019, Husholdningsregnskab 2019, maj, Drifts- og
anlægsrammer 2019, april 
Beskrivelse:
a) Forslag til dagsorden til budgetsamråd
b) Husholdningsregnskab
c) Låneprofil: ingen stiftslån
d) Anlægs- og driftsønsker
e) Skema for forventede drifts- og anlægsrammer
f) Budget for personalekonsulent
g) PUK-kassens budget
 

Referat:
a) Dagsorden
Tilrettet og godkendt.
 
b) Husholdningsbudget
Husholdningsbudgettet og dermed overblikket over budgetprocessen blev drøftet. Tallene er som altid
foreløbige på dette tidspunkt, så dette forbehold skal naturligvis medtænkes i forhold til bevillinger og
prioriteter. Skanderborg Kommune er fra 2018 selvbudgetterende.
 
Vedrørende udviklingspuljen var puljens oprindelige formål at understøtte omlægninger, der gav bedre,
billigere og mere effektiv drift. Der er dog et stigende antal ansøgninger til små projekter på kirkegårde,
som på denne måde finansieres uden for anlægsbudgettet. Provsten foreslog, at ansøgninger til
udviklingspuljen i forbindelse med helhedsplaner fremover ledsages af skøn over besparelse ved
omlægning af kirkegård. Det vil også sige, at ansøgninger skal være lidt grundigere begrundede, især på
driftssvage kirkegårde. Endelig skal en udviklingsplan udover at afspejle det fremtidige begravelsesmønster
også have fokus på arbejdsbesparelser ved omlægning.
 
I forhold til regnskabsfunktionen er de foreløbigt afsatte midler primært til aflønning af personale, da der
på budget 2018 er sat midler af til kontoretablering. Der ansættes en ledende regnskabsfører i efteråret
2018 samt en halvtidsregnskabsfører til opstart. Der kan blive tilført flere kasser løbende, hvilket vil betyde
større personalenormering.
 
I det længere perspektiv sigtes der efter at afsætte midler på budget 2020 til etablering af skoletjeneste,
hvilket som minimum indebærer ansættelse af en 50% præst og en 50% lærer.
 
c) Provstiet har ingen stiftslån, når det sidste lån i Skanderborg Sogn er betalt ud i 2018.
 
d) Der er indkommet drifts- og anlægsønsker for ca. 18.000.000 kr., og husholdningsbudgettet viser, at der
bliver ca. 16.000.000 kr. til anlæg. Dette afhænger naturligvis af den endelige udvikling af økonomien, men
uanset kan alle anlægsønsker ikke imødekommes, hvorfor provstiudvalget vil foretage en prioritering af de



indkomne ønsker.
 
e) Taget til efterretning
 
f) Budgetrammen for personalekonsulenten er uændret fra tidligere år. Det godkendes derfor og
indarbejdes i det foreløbige budget for PU-kassen.
 
g) Budgetrammen for PU-kassen er opskrevet med 35.000 kr. til anskaffelse af ny kontormaskine, og er
ellers uændret. Godkendt. Der udarbejdes et foreløbigt budget senest den 15. juni 2018.
 
Skønt efterspurgt fra enkelte menighedsråd udsendes der ikke materiale til det foreløbige budgetsamråd på
forhånd. Til gengæld vil det være relevant at gøre det i forbindelse med det endelige budgetsamråd.

4 - Adslev, anlægsønske 2019: udskiftning af hæk 
Behandlede sager: 
Anlægsønske budget 2019 - Adslev Kirkegård - Udskiftning hække (2018 - 6134)

Bilag: Anlægsønsker for Adslev Kirke, Adslev kirke udskiftning af hæk, Område markering Adslev
Kirke 
Beskrivelse:
Anlægsønske: 171.475 kr. til udskiftning af hække på Adslev Kirkegård

Referat:
Ansøgningen om 171.475 kr. bevilges af udviklingspuljen under forudsætning af, at der indhentes mindst to
tilbud på arbejdet.
 
 

5 - Adslev, anlægsønske 2019: ny flagstang 
Behandlede sager: 
Anlægsønske budget 2019 - Adslev Kirkegård - flagstang (2018 - 6136)

Bilag: Anlægsønsker for Adslev Kirke 
Beskrivelse:
Anlægsønske: 15.000 kr. til ny flagstang på Adslev Kirkegård 

Referat:
Provstiudvalget ville under normale omstændigheder ikke lade ansøgninger af denne størrelse komme i
betragtning som et anlægsønske, men ville bede menighedsrådet om at afholde udgiften
af egne driftsmidler.
 
I dette tilfælde og i lyset af kassens øjeblikkelige økonomi godkendes midlerne dog foreløbigt som anlæg på
budget 2019. 
 
Anlægsønsket vil således indgå i den samlede økonomiske prioritering for 2019, men det er den endelige
udvikling af udskrivningsgrundlaget, som bliver afgørende for, om der i september 2018 endeligt kan
afsættes midler til sognets anlægsønsker.
 
 

6 - Adslev, anlægsønske: renovering vej 



Behandlede sager: 
Anlægsønske budget 2019 - Adslev - renovering vej (2018 - 6141)

Bilag: Anlægsønsker for Adslev Kirke 
Beskrivelse:
Anlægsønske: 68.500 kr. til renovering af vej foran Adslev Kirke

Referat:
Godkendes foreløbigt som anlæg på budget 2019
 
Anlægsønsket vil således indgå i den samlede økonomiske prioritering for 2019, men det er den endelige
udvikling af udskrivningsgrundlaget, som bliver afgørende for, om der i september 2018 endeligt kan
afsættes midler til sognets anlægsønsker.

7 - Adslev, anlægsønske: fjernelse af skur 
Behandlede sager: 
Anlægsønsker budget 2019 - Adslev Kirkegård - Skur (2018 - 6138)

Bilag: Anlægsønsker for Adslev Kirke 
Beskrivelse:
Anlægsønske: 15.000 kr. til fjernelse af skur på Adslev Kirkegård 

Referat:
Provstiudvalget ville under normale omstændigheder ikke lade ansøgninger af denne størrelse komme i
betragtning som et anlægsønske, men ville bede menighedsrådet om at afholde udgiften
af egne driftsmidler.
 
I dette tilfælde og i lyset af kassens øjeblikkelige økonomi godkendes midlerne dog foreløbigt som anlæg på
budget 2019. 
 
Anlægsønsket vil således indgå i den samlede økonomiske prioritering for 2019, men det er den endelige
udvikling af udskrivningsgrundlaget, som bliver afgørende for, om der i september 2018 endeligt kan
afsættes midler til sognets anlægsønsker.

8 - Alling, driftsønske: nedsættelse af ligning for 2019 
Behandlede sager: 
Driftsønske - Alling Kirkekasse - Budget 2019 (2018 - 6556)

Bilag: Alling Menighedsråd 
Beskrivelse:
Anmodning om nedsættelse af ligning med 50.000 kr. i 2019 

Referat:
Godkendt.
 
Da det kun er to år siden, at menighedsrådet senest bad om nedsættelse af ligningen pga. ophobede frie
midler, undersøger provstiudvalget, om der er grundlag for en varig nedsættelse af ligningen - og i så fald til
hvilket niveau.

9 - Galten, anlægsønske: udskiftning af belægning på p-plads ved sognegård 
Behandlede sager: 
Galten Sognegård - udskiftning af belægning på p-plads (2018 - 5864)



Bilag: Galten Sognegård, belægning, Galten Sognegård, tilbud, belægning 
Beskrivelse:
Anlægsønske: 118.125 kr. til udskiftning af belægning på p-plads ved Galten Sognegård 

Referat:
Godkendes foreløbigt som anlæg på budget 2019 under forudsætning af, at der indhentes mindst to tilbud
på arbejdet.
 
Anlægsønsket vil således indgå i den samlede økonomiske prioritering for 2019, men det er den endelige
udvikling af udskrivningsgrundlaget, som bliver afgørende for, om der i september 2018 endeligt kan
afsættes midler til sognets anlægsønsker.

10 - Galten, anlægsønske: renovering af præstegårdshave 
Behandlede sager: 
Galten Præstegård - renovering af have (2018 - 5858)

Bilag: Galten Pg, omlægning have, Galten, have, tilbud 2, Galten, have, tilbud 1 
Beskrivelse:
Anlægsønske: 167.267 kr. til renovering af præstegårdshave

Referat:
Godkendes foreløbigt som anlæg på budget 2019 under forudsætning af, at der indhentes mindst to tilbud
på arbejdet.
 
Anlægsønsket vil således indgå i den samlede økonomiske prioritering for 2019, men det er den endelige
udvikling af udskrivningsgrundlaget, som bliver afgørende for, om der i september 2018 endeligt kan
afsættes midler til sognets anlægsønsker.
 
Arbejdet blev synsudsat på provstesynet i 2015.

11 - Galten, anlægsønske: udskiftning af tag på Galten Kirke 
Behandlede sager: 
Projekt - Galten Kirke - udskiftning af tag (2018 - 5834)

Bilag: Galten, ansøgning om udskiftning af tag på kirke, Galtenkirke2018, red. 
Beskrivelse:
Anlægsønske: 4.302.500 kr. til udskiftning af tag på Galten Kirke

Referat:
Provstiudvalget drøftede det omfattende anlægsønske, herunder især tagets forfatning og inden for hvilken
tidsramme udskiftningen skal ske.
 
Provstiets bygningskyndige vurderer, at taget skal skiftes inden for en kort årrække, og i forlængelse heraf
mener provstiudvalget derfor, at bevilling af anlægsbeløbet kan ske over flere budgetår, således at der
spares op til udskiftningen af taget over en periode på 2-4 år.
 
Anlægsønsket vil således også indgå i den samlede økonomiske prioritering for 2019, men det er den
endelige udvikling af udskrivningsgrundlaget, som bliver afgørende for, hvor meget der konkret kan
afsættes i 2019 til opsparing til projektets gennemførelse, når budgettet skal lægges endeligt fast i
september 2018.
 



I mellemtiden anbefaler provstiudvalget menighedsrådet at få udført en kontrol og udbedring af
befæstigelserne på taget, inden det endelige budget for 2019 fastlægges i slutningen af august.

12 - Galten-bladet, ansøgning om 5%-midler til sekretærstilling 
Behandlede sager: 
Ansøgning 5%-midler - Galten-bladet - sekretærstilling. (2018 - 6111)

Bilag: 001 
Beskrivelse:
 Ansøgning om 60.000 kr. af 5%-midler til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med sekretærbistand
i august-december 2018.

Referat:
Godkendt.
 
Midlerne bevilges til at opnormere den fælles kordegnestilling i Galten-bladet fra 26 timer pr. uge til 37
timer pr. uge fra 1. august 2018.

13 - Galten-bladet, driftsønske: opnormering af sekretærstilling 
Behandlede sager: 
Driftsønske budget 2019 - Galten-bladet - sekretærstilling (2018 - 6114)

Bilag: 001 
Beskrivelse:
Driftsønske: 100.000 kr. årligt til opnormering af sekretærstilling for Galten-Bladet til 37 timer/uge.

Referat:
En opnormering af den fælles kordegnestilling i Galten-bladet til 37 timer pr. uge vil medføre en udvidet
betjening af menighedsrådene, som både er meget relevant og til stor nytte for alle menighedsråd og
præster i Galten-bladet.
 
Der godkendes derfor en varig driftsforøgelse på 100.000 kr. af Galten Kirkekasse, der afholder
lønudgifterne på vegne af alle kirkekasser i bladet.

14 - Hørning, driftsønske: kompensation for mgl. renteindtægter 
Behandlede sager: 
Driftsønske budget 2019 - Hørning Kirkekasse - renteindtægter (2018 - 6155)

Bilag: Ansøgning til drift og anlæg 
Beskrivelse:
Driftsønske: 108.000 kr. til kompensation for manglende renteindtægter 

Referat:
Ønsket om driftsforhøjelse er godkendt.
 
Der laves en generel og varig driftsfremskrivning til at kompensere kirkekasserne i Ry, Hørning og
Skanderborg for manglende kirkegårdsindtægter pga. rentetab. Provstikontoret laver en ny oversigt over
udviklingen og fastsætter en rimelig kompensation i forbindelse med udmeldingen af den endelige ligning.

15 - Hørning, anlægsønske: nyt flygel i Hørning Sognegård 
Behandlede sager: 



Anlægsønske budget 2019 - Hørning Sognegård - flygel (2018 - 6152)

Bilag: Ansøgning til drift og anlæg, Vurdering af kirkens flygel cembalo og klaver 
Beskrivelse:
Anlægsønske: 160.000 kr. til udskiftning af flygel i Hørning Sognegård

Referat:
Godkendes foreløbigt som anlæg på budget 2019. 
 
Anlægsønsket vil således indgå i den samlede økonomiske prioritering for 2019, men det er den endelige
udvikling af udskrivningsgrundlaget, som bliver afgørende for, om der endeligt kan afsættes midler til
sognets anlægsønske.

16 - Låsby, anlægsønske: ny katafalk 
Behandlede sager: 
Anlægsønske til budget 2019 - Låsby Kirke - katafalk (2018 - 6095)

Bilag: Ansøgning om ekstrabevilling til budget 2019, Katafalk 15.04.2018 
Beskrivelse:
Anlægsønske: 62.500 kr. til ny katafalk 

Referat:
Godkendes foreløbigt som anlæg på budget 2019 under forudsætning af, at der indhentes mindst 2 tilbud. 
 
Anlægsønsket vil således indgå i den samlede økonomiske prioritering for 2019. Alle tal er foreløbige på
nuværende tidspunkt, så det er den endelige udvikling af udskrivningsgrundlaget for budget 2019, som
bliver afgørende for, om der endeligt kan afsættes midler til sognets anlægsønske.

17 - Låsby MR, anlægsønske: udluftningsanlæg 
Behandlede sager: 
Anlægsønske budget 2019 - Låsby Kirkegård - Garage (2018 - 6096)

Bilag: Ansøgning om ekstrabevilling til budget 2019 
Beskrivelse:
Anlægsønske: 10.000 kr. til udluftningsanlæg på garagebygning

Referat:
Anlægsønsket er ikke godkendt.
 
Ansøgninger af denne størrelse kommer ikke i betragtning som et anlægsønske, men kan tages af
menighedsrådets driftsmidler. 

18 - Ovsted-Tåning-Hylke, anlægsønske: Hylke Kirke, tilgængelighed 
Behandlede sager: 
Anlægsønske budget 2019 - Hylke Kirke - tilgængelighed (2018 - 4704)

Bilag: Anmodning til budget 2019 
Beskrivelse:

Anlægsønske: 1.250.000 kr. til tilgængeligsprojekt ved Hylke Kirke 

Referat:
Menighedsrådet har oplyst, at der kan udarbejdes et skitseprojekt inden for de midler - 125.000 kr. - som



blev bevilget på budget 2018. Provstiudvalget afventer derfor skitseprojektet, før sagen behandles videre.
Dermed tager provstiudvalget heller ikke stilling til en evt. bevilling, før der foreligger et skitseprojekt og
detaljeret budgetforslag for resten af processen.
 
Derfor lader provstiudvalget den endelige udvikling af provstiets samlede økonomi bestemme, om der evt.
kan afsættes yderligere midler på budget 2019. 

19 - Ovsted-Tåning-Hylke, anlægsønske: Tåning Kirke, tag 
Behandlede sager: 
Anlægsønske budget 2019 - Tåning Kirke - udskiftning tag (2018 - 6092)

Bilag: Tegltag på Tåning Kirke, Tåning kirke, nye tegltag_beskrivelse 2018-04-12, Tåning kirke,
nye tegltage_skønnet budget 2018-04-12 
Beskrivelse:
Anlægsønske: Tåning Kirkes tag.
Reparation: 349.375 kr.
Udskiftning: 1.253.750 kr.

Referat:
Udskiftning af tag godkendes foreløbigt som anlæg på budget 2019. 
 
Anlægsønsket vil således indgå i den samlede økonomiske prioritering for 2019. Alle tal er foreløbige på
nuværende tidspunkt, så det er den endelige udvikling af udskrivningsgrundlaget for budget 2019, som
bliver afgørende for, om der endeligt kan afsættes midler til anlægsønsket.
 
Skitseforslaget indsendes til stiftet til videre behandling, hvor der overfor konsulenter gøres opmærksom
på forslaget om at lave undertag. 

20 - Ovsted-Tåning-Hylke, anlægsønske: Ovsted Kirke, tyverisikring 
Behandlede sager: 
Anlægsønske budget 2019 - Ovsted Kirke - tyverisikring (2018 - 6120)

Bilag: Anmodning til budget 2019, Bilag 2 
Beskrivelse:
Anlægsønske: 150.000 kr. til tyverisikrende foranstaltninger ved graverbygningerne ved Ovsted Kirke
 

Referat:
Godkendes foreløbigt som anlæg på budget 2019 under forudsætning af, at der indhentes mindst 2 tilbud. 
 
Anlægsønsket vil således indgå i den samlede økonomiske prioritering for 2019. Alle tal er foreløbige på
nuværende tidspunkt, så det er den endelige udvikling af udskrivningsgrundlaget for budget 2019, som
bliver afgørende for, om der endeligt kan afsættes midler til anlægsønsket.

21 - Fra Ovsted-Tåning-Hylke vedr. anlægsønsker til budget 2019 
Behandlede sager: 
Anlægsønske budget 2019 - Sneptrup Præstegård - maskinhus (2018 - 6119)

Bilag: Bilag 1b, Bilag 1a, Anmodning til budget 2019 
Beskrivelse:
Anlægsønske: 489.687,50 kr. til renovering af maskinhus ved Sneptrup Præstegård



Referat:
Da der er en nøje sammenhæng mellem præstegårdens bygninger og forpagtningsaftaler, besluttede
provstiudvalget, at man ikke umiddelbart kan tage stilling til anlægsønsket om renovering af maskinhuset
uden at inddrage spørgsmålet om forpagtningen som sådan.
 
Provstiudvalget godkender derfor en 1-årig forlængelse af de to forpagtningskontrakter, således at dette
tidsrum kan anvendes til en overordnet drøftelse af forholdene.
 
Menighedsrådet anmodes om et møde med provstiudvalget på stedet – i Sneptrup Præstegård – den 19.
juni 2018 kl. 15.30 for at se de konkrete forhold an.

22 - Ry, anlægsønske: udskiftning af Ry Kirkes orgel 
Behandlede sager: 
Projekt - Ry Kirke - udskiftning af orgel (2018 - 6068)

Bilag: 26555-18_v1_Til mgh med principgodkendelse af nyt orgel i Ry Kirke, 18-01-14 Ry Kirke. Nyt orgel og
pulpitur - Økonomisk overslag, Anlægsbudget 2019 
Beskrivelse:
Anlægsønske: 2.000.000 kr. til opsparing til udskiftning af orglet i Ry Kirke
 
Er principgodkendt af Århus Stift 

Referat:
Der godkendes 2.000.000 kr. som anlæg på budget 2019.
 
Dermed er der over budgetårene 2017, 2018 og 2019 bevilget 4.000.000 kr., hvilket svarer til ca 2/3 af den
samlede anlægsudgift, hvormed menighedsrådet kan påbegynde den videre proces i forhold orgelbygger,
fondsansøgninger m.v.

23 - Ry, anlægsønske: udskiftning af traktor/redskabsbærer 
Behandlede sager: 
Anlægsønske budget 2019 - Ry Kirkegård - Redskabsbærer (2018 - 6084)

Bilag: Budget 2019 
Beskrivelse:
Anlægsønske: 371.063 kr. til udskiftning af traktor/redskabsbærer

Referat:
Godkendes foreløbigt som anlæg på budget 2019. Der er indhentet 2 tilbud på arbejdet. 
 
Anlægsønsket vil således indgå i den samlede økonomiske prioritering for 2019. Alle tal er foreløbige på
nuværende tidspunkt, så det er den endelige udvikling af udskrivningsgrundlaget for budget 2019, som
bliver afgørende for, om der endeligt kan afsættes midler til anlægsønsket.

24 - Ry, anlægsønske: nyt maskinhus på materialeplads 
Behandlede sager: 
Anlægsønske budget 2019 - Ry Kirkegård - Maskinhus (2018 - 6085)

Bilag: Budget 2019 
Beskrivelse:
Anlægsønske: 227.815 kr. til nyt maskinhus 



Referat:
Godkendes foreløbigt som anlæg på budget 2019. Der er indhentet 2 tilbud på arbejdet. 
 
Anlægsønsket vil således indgå i den samlede økonomiske prioritering for 2019. Alle tal er foreløbige på
nuværende tidspunkt, så det er den endelige udvikling af udskrivningsgrundlaget for budget 2019, som
bliver afgørende for, om der endeligt kan afsættes midler til anlægsønsket.

25 - Skanderborg MR, anlægsønske: opsparing til ny kirke 
Behandlede sager: 
Opsparing - Skanderborg MR - Ny kirke i Højvangen (2018 - 6748)

Bilag: Skanderborg, anlægsønsker 2019-3 - Kopi (2) 
Beskrivelse:
Anlægsønske: 5.000.000 kr. til opsparing til ny kirke i Højvangen 

Referat:
Provstiudvalget har tidligere truffet beslutning om, at der skal afsættes 2-3 millioner årligt til opsparing til
ny kirke. De seneste år har der kunnet afsættes et langt større beløb. Der vil også i 2019 blive afsat midler til
kirkeopsparing, men da provstiudvalget til budget 2019 i videre omfang skal prioritere de samlede midler
pga. mange anlægsønsker, så lægges det endelige tal først fast i forbindelse i med det endelige budget.
 
Anlægsønsket vil således også indgå i den samlede økonomiske prioritering for 2019, men det er den
endelige udvikling af udskrivningsgrundlaget, som bliver afgørende for, hvor meget der konkret kan
afsættes i 2019 til opsparing til kirkebyggeriet, når budgettet skal lægges endeligt fast i september 2018.

26 - Skanderborg MR, anlægsønske: Skanderup Kirke, kalkning 
Behandlede sager: 
Vedligeholdelse - Skanderup Kirke - Kalkning (2018 - 6752)

Bilag: Skanderborg, anlægsønsker 2019-3 - Kopi, Aktdokument 
Beskrivelse:
Anlægsønske: 75.000 kr. til kalkning af Skanderup Kirke

Referat:
Anlægsønsket kan ikke godkendes, da kalkning tilhører kirkekassernes driftsbudget. Herfra skal det således
også finansieres i Skanderborg Sogns tilfælde. 
 
Menighedsrådet deltager med Skanderup Kirke i 2. runde af den fælles kalkningsordning, der løber i 2018-
19, men overvejer herefter at fortsætte sin deltagelse i den løbende vedligeholdelsesordning, der
finansieres af provstiets kalkningspulje.

27 - Skanderborg MR , anlægsønske: Skanderup Kirke, renovering af kirkegårdsmur 
Behandlede sager: 
Renovering - Skanderup Kirke - Kirkegårdsmur (2018 - 6756)

Bilag: Skanderborg, anlægsønsker 2019-3 
Beskrivelse:
Anlægsønske: 65.000 kr. til renovering af kirkegårdsmur ved Skanderup Kirke

Referat:
Godkendes foreløbigt som anlæg på budget 2019 under forudsætning af, at der indhentes mindst 2 tilbud. 



 
Anlægsønsket vil således indgå i den samlede økonomiske prioritering for 2019. Alle tal er foreløbige på
nuværende tidspunkt, så det er den endelige udvikling af udskrivningsgrundlaget for budget 2019, som
bliver afgørende for, om der endeligt kan afsættes midler til anlægsønsket.

28 - Skanderborg MR, anlægsønske, Kirkecenter Højvangen, diger 
Behandlede sager: 
Renovering - Kirkecenter Højvangen - Diger (2018 - 6738)

Bilag: Højvangen - diger 
Beskrivelse:
Anlægsønske:  102.800 kr. til renovering af dige ved Højvangen Kirkegård

Referat:
Godkendes foreløbigt som anlæg på budget 2019 under forudsætning af, at der indhentes mindst 2 tilbud. 
 
Anlægsønsket vil således indgå i den samlede økonomiske prioritering for 2019. Alle tal er foreløbige på
nuværende tidspunkt, så det er den endelige udvikling af udskrivningsgrundlaget for budget 2019, som
bliver afgørende for, om der endeligt kan afsættes midler til anlægsønsket.

29 - Skanderborg MR, anlægsønske: renovering af teleslyngeanlæg 
Behandlede sager: 
Renovering - Skanderborgs kirker - Teleslyngeanlæg (2018 - 6734)

Bilag: Sicom - Anlæg 2019-1 
Beskrivelse:
 Anlægsønske: 152.744 kr. til renovering af teleslyngeanlæg i 3 kirker/kirkecentre

Referat:
Godkendes foreløbigt som anlæg på budget 2019.
 
Anlægsønsket vil således indgå i den samlede økonomiske prioritering for 2019. Alle tal er foreløbige på
nuværende tidspunkt, så det er den endelige udvikling af udskrivningsgrundlaget for budget 2019, som
bliver afgørende for, om der endeligt kan afsættes midler til anlægsønsket.
 
Firmaet, der har afgivet tilbud, anbefales af kirkeministeriet, men provstiudvalget anbefaler stadig, at man
indhenter mindst et tilbud mere. Det kan også anbefales, at projektet bliver vurderet af en lydekspert.

30 - Skovby MR, driftsønske: opnormering af præstestilling 
Behandlede sager: 
Opnormering - Skovby Menighedsråd - præstestilling (2018 - 6168)

Bilag: Ansøgning om opnormering af præstebetjening i Skovby Sogn 
Beskrivelse:
Driftsønske: 240.000 kr. til opnormering af præstestilling med 50% 

Referat:
Ansøgning fra Skovby Sogn om opnormering af præsteressourcerne godkendes. idet der ikke hersker tvivl
om, at behovet for en opnormering i sognet er udtalt. Skovbyskolen vil fremover have 3 spor samt et
specialhold fra Columbusskolen. Sammen med den generelt øgede arbejdsmængde, der nødvendigvis vil
være i et voksende sogn, taler det for en opnormering af den eksisterende halvtidsstilling med 25% i Skovby
Sogn.



 
Provsten anbefalede, at stillingen opnormeres med yderligere 25% til opgaver i provstiet i forbindelse med
frikøb af andre præster til midlertidige projekter og indsatser samt til aflastning andre steder
under længerevarende vakancer/sygemeldinger.
 
Provstiudvalget godkendte en driftsforøgelse til Skovby Kirkekasse på 240.000 kr., hvilket svarer til en
opnormering på 50%.
 
Provsten ansøger biskoppen om opnormering af præstestillingen.
 
Driftsønsket vil således indgå i den samlede økonomiske prioritering for 2019. Alle tal er foreløbige på
nuværende tidspunkt, så det er den endelige udvikling af udskrivningsgrundlaget for budget 2019, som
bliver afgørende for, om der endeligt kan afsættes midler til driftsønsket.

31 - Skovby, anlægsønske: dræn af overfladevand ved sognehus 
Behandlede sager: 
Anlægsønske - Skovby Sognehus - overfladevand (2018 - 6472)

Bilag: Anlægsprojekt 2019 Plads forna sognehuset. 
Beskrivelse:
Anlægsønske: 53.625 kr. til dræn af overfladevand ved Skovby Sognehus 

Referat:
Provstiudvalget drøftede det tilsendte forslag til at afhjælpe problemerne med dræning af overfladevand
ved Skovby Sognehus. Der var enighed om, at forslaget ikke kan løse problemet, f.eks. i forbindelse
med større og kraftigere regnskyl, hvor en faskine ikke i tilstrækkelig grad kan tage imod de store, hurtige
vandmængder. Provstiudvalget mener, at der bør tilknyttes en ingeniør, som kan lave et skitseforslag. Leif
Christoffersen tager en nærmere samtale med menighedsrådet om projektet.
 
Herefter vil anlægsønsket fortsat indgå i den samlede økonomiske prioritering for 2019. Alle tal er
foreløbige på nuværende tidspunkt, så det er den endelige udvikling af udskrivningsgrundlaget for budget
2019, som bliver afgørende for, om der endeligt kan afsættes midler til anlægsønsket.

32 - Stilling, anlægsønske: renovering af p-plads 
Behandlede sager: 
Anlægsønsker - Stilling Menighedsråd - budget 2019 (2018 - 6077)

Bilag: Budget 2019 driftsrammer og anlægsønsker, Budgetønsker til provstiet 2019 
Beskrivelse:
Anlægsønske: 114.425 kr. til renovering af p-plads ved Stilling Sognegård

Referat:
Godkendes foreløbigt som anlæg på budget 2019 under forudsætning af, at der indhentes mindst 2 tilbud. 
 
Anlægsønsket vil således indgå i den samlede økonomiske prioritering for 2019. Alle tal er foreløbige på
nuværende tidspunkt, så det er den endelige udvikling af udskrivningsgrundlaget for budget 2019, som
bliver afgørende for, om der endeligt kan afsættes midler til anlægsønsket.

33 - Storring-Stjær, anlægsønske: renovering af klokkerum på Storring Kirke 
Behandlede sager: 
Anlægsønske budget 2019 - Storring Kirke - renovering tårnrum (2018 - 6101)



Bilag: Anlægsønske Storring Kirke 2019, murrenov., murrenov., Storring kirke, Tilbud 
Beskrivelse:
Anlægsønske:  232.688 kr. til renovering af klokkerum på og ny hoveddør i Storring Kirke

Referat:
Godkendes foreløbigt som anlæg på budget 2019. Der er indhentet 2 tilbud på arbejdet. 
 
Anlægsønsket vil således indgå i den samlede økonomiske prioritering for 2019. Alle tal er foreløbige på
nuværende tidspunkt, så det er den endelige udvikling af udskrivningsgrundlaget for budget 2019, som
bliver afgørende for, om der endeligt kan afsættes midler til anlægsønsket.
 
Stiftet forespørges, om de skal godkende udskiftning af dør.
 
Leif Christoffersen har som menighedsrådets bygningskyndige udarbejdet forslaget, hvorfor han forlod
lokalet under beslutningen.

34 - Voerladegård Kirke: varmeanlæg 
Behandlede sager: 
Voerladegård Kirke - udskiftning af varmeanlæg (2018 - 5896)

Bilag: Voerladegård Kirke, skitseprojekt for nyt varmeanlæg, til stift, 2047_Skitsemæssigt
budget_2017-07-12, 2047_Voerladegård, projektforslag - varme 
Beskrivelse:
Anlægsønske: 999.333,75 kr. til nyt varmeanlæg i Voerladegård Kirke
 
Sagen er sendt til godkendelse i Århus Stift

Referat:
Godkendes foreløbigt som anlæg på budget 2019.
 
Anlægsønsket vil således indgå i den samlede økonomiske prioritering for 2019. Alle tal er foreløbige på
nuværende tidspunkt, så det er den endelige udvikling af udskrivningsgrundlaget for budget 2019, som
bliver afgørende for, om der endeligt kan afsættes midler til anlægsønsket.
 
Projektet er indsendt til godkendelse i stiftet
 
 

35 - Veng-Mesing MR: forespørgsel om fælles strategi for vedligeholdelse af kirkediger 
Behandlede sager: 
Vedligeholdelse - Veng-Mesing - Kirkediger (2018 - 6148)

Bilag: Kirkediger, Strategi vedr kirkediger 
Beskrivelse:
Anmodning om samarbejde om vedligeholdelse af kirkediger

Referat:
Spørgsmålet tages op i MI-udvalget, der undersøger muligheden for samarbejde om vedligehold, herunder
mulighederne for at udlicitere opgaven med at vedligeholde provstiets samlede mængde af kirkediger, idet
mange omsætninger af kirkediger i forvejen varetages af anlægsgartnere og andre eksterne firmaer. Et
samarbejde om fælles vedligehold af kirkediger kræver en kortlægning af digerne i provstiet samt en meget
langsigtet strategi.



 
Forslaget drøftes med menighedsrådene på det indledende budgetsamråd den 8. maj 2018.

36 - Ovsted Kirke: rådgivningsaftaler for kunstnerisk udsmykning 
Behandlede sager: 
Ovsted Kirke - kunstnerisk udsmykning (2018 - 5904)

Bilag: Ovsted Kirke, 2018.03.12 Aftaleformular Ovsted Kirke, Budget og finansieringsplan,
Kontrakt kunstnerisk udsmykning 11.03.2018 U D K A S T, Ovsted Kirke ydelsesbeskrivelse
12.01.2018 
Beskrivelse:
Anmodning om godkendelse af rådgivningsaftaler i forbindelse med projektet for kunstnerisk udsmykning
af Ovsted Kirke 

Referat:
Provsten oplyste indledningsvist, at menighedsrådet har afholdt møde med biskoppen om planerne for den
kunstneriske udsmykning.
 
Provstiudvalget godkendte rådgivningsaftalerne.
 
Anmodningen om 57.500 kr. til udarbejdelse af dispositionsforslaget godkendes foreløbigt som anlæg på
budget 2019.
 
Anlægsønsket vil således indgå i den samlede økonomiske prioritering for 2019. Alle tal er foreløbige på
nuværende tidspunkt, så det er den endelige udvikling af udskrivningsgrundlaget for budget 2019, som
bliver afgørende for, om der endeligt kan afsættes midler til anlægsønsket.
 
Øvrige udgifter finansieres af fonde og egne midler. Provstiudvalget står derfor kun inde for økonomien i
det omfang, at denne er godkendt på et provstiudvalgsmøde.
 
Menighedsrådets idéforslag til den kunstneriske udsmykning er indsendt til stiftet til udtalelse hos de
relevante konsulenter.

37 - Hørning Kirkegård: Ansøgning om ændring af afdeling A 
Behandlede sager: 
Hørning Kirkegård - omlægning afdeling A (2018 - 5792)

Bilag: Hørning, ansøgning om ændring af afd. på kg., Hørning Kg, afd. A før (1), Hørning Kg, afd.
A efter 
Beskrivelse:
Ansøgning om ændring af kistegravsteder til urnegravsteder i en del af kirkegårdens afd. A

Referat:
Godkendt af egne midler.

38 - Dover Kirkegård: Ansøgning til udviklingspuljen 
Behandlede sager: 
Ansøgning - Dover Kirkegård - udviklingspulje (2018 - 6066)

Bilag: Ansøgning fra Dover menighedsråd 
Beskrivelse:
Ansøgning på 36.200 kr. af udviklingspuljen til nye hække på Dover Kirkegård



Referat:
Genplantning med en udgift på 36.200 kr. godkendes af udviklingspuljen, men menighedsrådet bør
genoverveje sin beslutning om at genplante med Thuja, da Thujahække ikke kan klippes. Af samme grund
udskiftes netop Thuja-hække på en del andre kirkegårde til andre hæktyper.

39 - Gl. Rye Kirkegård: Ansøgning om udviklingsplan 
Behandlede sager: 
Projekt - Gl. Rye Kirkegård - udviklingsplan (2018 - 6575)

Bilag: VS Udviklingsplan for Gl. Rye kirkegård, Udviklingsplan for Gl. Rye kirkegård vedtaget
marts 2018, Kort over Gl. Rye kirkegård plot_gl. ryekirke_A3_500 
Beskrivelse:
Ansøgning om 413.125 kr. af udviklingspuljen til gennemførelse af udviklingsplan  

Referat:
Ansøgningen om 413.125 kr. af udviklingspuljen godkendes under forudsætning af, at der sker
udspecificering af det angivne timetal i budgettet, således at det bliver belyst om timetallet medfører en
ekstraudgift i forhold til det oplyste budget. Dette undersøges hos menighedsrådet.
 
Provstiudvalget gør opmærksom på, at der skal indhentes mindst 2 tilbud på de opgaver, der løses eksternt.

40 - Galten Kirkegård: Ansøgning om helhedsplan 
Behandlede sager: 
Galten Kirkegård - helhedsplan (2018 - 5877)

Bilag: Aktdokument, Galten Kg, helhedsplan, ansøgning, Galten Kg, udviklingsplan, Galten Kg,
notat, kirkegårdskonsulent 
Beskrivelse:
Ansøgning om 113.750 kr. af udviklingspuljen til igangsættelse af udviklingsplan  
 

Referat:
Provstiudvalget er positivt indstillet over for at bevilge midler til en udviklingsplan for Galten Kirkegård, og
ansøgningen om 113.750 kr. er også godkendt som foreløbig bevilling til igangsættelse af projektet.
 
Godkendelse af yderligere midler til omlægning af kirkegården er dog betinget af, at menighedsrådet får
udarbejdet et mere præcist budget og et overblik over de større økonomiske perspektiver i planen. Der er
således - udover et højt beløb på 335.000 kr. til projektering - ikke berammet midler til planens udførelse i
det tilsendte materiale, ligesom det ikke fremgår, hvor mange afdelinger, der skal omlægges, og inden for
hvilken tidsramme det skal ske.
 
Provstiudvalget anmoder derfor om, at menighedsrådet får udarbejdet udviklingsplanen med budget, der
indsendes til godkendelse, inden det videre arbejde kan fortsætte.

41 - Skovby Kirkegård: Ansøgning om helhedsplan 
Behandlede sager: 
Projekt - Skovby Kirkegård - Helhedsplan (2018 - 6475)

Bilag: Ansøgning om finansiering af udviklingsplan for Skovby Kirkegård til Skanderborg Provsti,
Gravpladser på Skovby Kirkegård, Helhedsplan - Skovby kirkegård - samlet skitse, Helhedsplan -
Skovby kirkegård_Etape 1_skaleret til A3, Helhedsplan - Skovby kirkegård_Etape 1_udsnit,



Helhedsplan budget, Møde med Buus Anlæg 22.03.2018, Møde med Skovby Anlæg 23.03.2018,
Prissætning, Vedrørende Vedtægt for Skovby Kirkegård, Aktdokument 
Beskrivelse:
Ansøgning om 332.982 kr. af udviklingspuljen til gennemførelse af udviklingsplan  
 

Referat:
Ansøgningen om 332.982 kr. er godkendt af udviklingspuljen.

42 - Skanderup Kirkegård: Orientering om helhedsplan 
Behandlede sager: 
Projekt - Skanderup Kirkegård - helhedsplan (2018 - 6723)

Bilag: Anlægsønsker 2019, ProjekteringsTIDSPLAN Skanderup (2), Skanderup Kirkegård
Procesbeskrivelse (2), Skanderup Kirkegård Anlægsoverslag Skitseprojekt 
Beskrivelse:
Foreløbig orientering om udviklingsplan for Skanderup Kirkegård med budget på 4.695.928 kr.
 
Oprindeligt prissat til 750.000 kr.

Referat:
Der er udarbejdet helhedsplan for omlægning af Skanderup Kirkegård med budget på 4.700.000 kr.
 
Efter oplysning fra menighedsrådets kasserer, Jørgen Rasmussen, er der indregnet udgifter, som egentlig
hører under drift. Menighedsrådet indsender et nyt forslag med fornyet beregning. Provstiudvalget tager
projektet op til behandling, når der foreligger et konkret skitseprojekt.

43 - Vitved Kirke: byggeregnskab for udskiftning af tag 
Behandlede sager: 
Byggeregnskab - Vitved Kirke - udskiftning tag (2018 - 6572)

Bilag: Re Endeligt regnskab for Nyt Tag på Vitved kirke, 2018-03-10-Sk.borg Provsti-brev om
projektslut, anlæg Vited 
Beskrivelse:
Opsparing: 748.372 kr.
Samlede udgifter: 1.045.704 kr.
Underskud på 297.332 kr. dækket af frie midler, der herefter udgør 597.925 kr.
 

Referat:
Byggeregnskabet for udskiftning af taget på Vitved Kirke viser, at de samlede udgifter blev på 1.045.704 kr.,
mens menighedsrådets opsparing til projektet udgjorde 748.372 kr. Underskuddet på 297.332 kr. er dækket
af frie midler. 
 
Byggeregnskab er godkendt.
 
Byggeregnskabet skal uploades til dataarkivet og revideres med regnskab 2017.
 
Menighedsrådets frie midler udgør herefter 597.925 kr. Anvendelsen af disse til diverse anlægs- og
vedligeholdelsesopgaver, indsendt af menighedsrådet, tages op på provstesynet den 16. maj.

44 - Vitved, anlægsønske: restaurering af kirketårn 



Behandlede sager: 
Restaurering - Vitved Kirke - kirketårn (2018 - 6073)

Bilag: Vitved Kirke - Restaurering af kirketårn - Forløbig ansøgning om midler til restaurering -
Kirkesyn, 2018_04_10_Notat økonomi restaurering klokketårn 
Beskrivelse:
Foreløbig ansøgning om 375.000 kr. til restaurering af klokketårn.
 
Kirkekassens frie midler udgør 597.925 kr., ca. 56% af ligningen.

Referat:
Menighedsrådets foreløbige ansøgning om 375.000 kr. til restaurering af klokketårn tages op på
provstesynet sammen med de øvrige ønsker for disponeringen af menighedsrådets frie midler til arbejder
på kirkegården og ved kirken. 

45 - Fruering Kirke: Byggeregnskab for udvendig dræn 
Behandlede sager: 
Byggeregnskab - Fruering Kirke - dræn (2018 - 6174)

Bilag: Opgørelse anlægsprojekter Fruering, 180127_Opgørelse_dræningsprojekt_ptovstiet001,
180125_Endelig_Økonomiopgørelse_dræn, 16.06.21 Fruering Kirke, rapport, Fruering
Kirke_Dræn_Fotoregistrering 
Beskrivelse:
Anlægsbevilling: 327.000 kr.
Udgifter: 290.213 kr.
 
Overskuddet på 36.787 kr. anmodes overført til at dække underskud på 7.471 kr. på projekt for asfaltering
ved kirken.
 

Referat:
Byggeregnskabet for anlæg af udvendige dræn ved Fruering Kirke viser, at de samlede udgifter blev på
290.213 kr. efter momsfradrag. I forhold til, at anlægsbevillingen udgjorde 327.000 kr., er der således et
overskud på 36.787 kr.
 
Byggeregnskab er godkendt, ligesom det godkendes at anvende overskuddet til dække underskuddet på
7.471 kr. på projekt for asfaltering ved kirken. Endeligt godkendes det at overføre det resterende
overskud til projekt for driftsbygninger ved præstegården.
 
Byggeregnskabet skal uploades til dataarkivet og revideres med regnskab 2017.

46 - Fruering Kirke: Byggeregnskab for p-plads 
Behandlede sager: 
Byggeregnskab - Fruering Kirke - p-plads (2018 - 6176)

Bilag: Opgørelse anlægsprojekter Fruering, 180128_Opgørelse_asfaltering_ptovstiet001,
180127_Økonomiopgørelse_asfaltering_endelig 
Beskrivelse:
Anlægsbevilling: 120.000 kr.
Udgifter: 127.471 kr.
 
Underskuddet på 7.471 kr. anmodes dækket af overskud på 36.787 kr. fra projekt for udvendig dræn ved
kirken.



Referat:
Byggeregnskabet for asfaltering af p-plads ved Fruering Kirke udviser et underskud på 7.471 kr., idet
anlægsbevillingen var på 120.000 kr., mens de samlede udgifter beløb sig til 127.471 kr.
 
Byggeregnskab er godkendt, ligesom det godkendes at dække underskuddet med midler fra projekt for
dræn ved kirken.
 
Byggeregnskabet skal uploades til dataarkivet og revideres med regnskab 2017.

47 - Skovby Kirke: Byggeregnskab for opsætning af projektor 
Behandlede sager: 
Byggeregnskab - Skovby Kirke - projektor (2018 - 6162)

Bilag: Byggeregnskab Projektor, S-byggeregnskab projektor, Projektor og Våbenhus 
Beskrivelse:
Anlægsbevilling: 117.455,00 kr.
Udgifter: 113.478,78 kr.
 
Der anmodes om, at overskuddet på 3.976,22 kr. overførs til investering i kamera og skærm i våbenhus.
 

Referat:
Byggeregnskabet for opsætning af projektor i Skovby Kirke udviser et overskud på 3.976,22 kr., idet
anlægsbevillingen var på 117.455kr., mens de samlede udgifter beløb sig til 113.478,78 kr.
 
Byggeregnskab er godkendt, ligesom det godkendes, overskuddet overføres til investering i kamera og
skærm i våbenhuset.
 
Byggeregnskabet skal uploades til dataarkivet og revideres med regnskab 2017.

48 - Skovby Sognehus: Byggeregnskab for omfugning 
Behandlede sager: 
Byggeregnskab - Skovby Sognehus - omfugning (2018 - 6160)

Bilag: Byggeregnskab omfugning af sognehus., S-endelig ordrebekr omfugning sognehus, S-
byggeregnskab sognhusfugning 
Beskrivelse:
Anlægsbevilling: 130.000 kr.
Udgifter: 140.000 kr.
 
Underskuddet er dækket af frie midler

Referat:
Byggeregnskabet for omfugning af Skovby Sognehus viser, at de samlede udgifter blev på 140.000 kr. I
forhold til, at anlægsbevillingen udgjorde 130.000 kr., er der således et underskud på 10.000 kr.
 
Da det ikke er oplyst, hvordan underskuddet finansieres, antager provstiudvalget, at det dækkes af
kirkekassens frie midler.
 
Byggeregnskab er godkendt. 
 



Byggeregnskabet skal uploades til dataarkivet og revideres med regnskab 2017.

49 - Adslev Kirkekasse: Ansøgning om midler fra 5%-midlerne 
Behandlede sager: 
Ansøgning 5%-midler - Adslev MR - likviditet (2018 - 6172)

Bilag: Ansøgning om likviditet 2018 kr. 40.000 
Beskrivelse:
Ansøgning om 40.000 kr. af 5%-midlerne til likviditet.

Referat:
Ansøgningen er godkendt, idet der den omfatter en række uforudsete ekstraudgifter til blandt andet
reparation af kirkens gavl, ekstraudgifter til graverens afslutning af grunduddannelsen samt ikke
mindst merudgifter i forbindelse med graverens barselsorlov.

50 - Sneptrup Præstegård, forpagtningsaftaler 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Erstatter det oprindelige punkt 50 om kvartalsrapport for PU-Kassen.
 
Da der er en nøje sammenhæng mellem præstegårdens bygninger og forpagtningsaftaler, besluttede
provstiudvalget, at man ikke umiddelbart kan tage stilling til anlægsønsket om renovering af maskinhuset
uden at inddrage spørgsmålet om forpagtningen som sådan.
 
Provstiudvalget godkender derfor en 1-årig forlængelse af de to forpagtningskontrakter, således at dette
tidsrum kan anvendes til en overordnet drøftelse af forholdene.
 
Menighedsrådet anmodes om et møde med provstiudvalget på stedet – i Sneptrup Præstegård – den 19.
juni 2018 kl. 15.30 for at se de konkrete forhold an.

51 - Udbud 
Behandlede sager: 

Bilag: Udbud, Indkøb og tilbudshentning i forbindelse med menighedsrådenes udgiftsafholdelse.II 
Beskrivelse:
 

Referat:
MI-udvalget har lavet indstilling til vejledning for menighedsrådenes indhentning af tilbud i forbindelse
med anlægsprojekter. Som sådan er den tænkt som en retningsviser for, hvordan menighedsrådene skal
forholde sig i forbindelse med udbud.
 
Provstiudvalget godkendte indstilling med få, små rettelser, bl.a. moms og om, hvorvidt prisintervallerne
gælder pr. hovedentreprise eller pr. delentreprise.
 
Vejledningen sendes ud til menighedsrådene, og det understreges atter, at man som offentlig myndighed
skal vælge det laveste tilbud, med mindre tilbuddet ikke dækker det, man har udbudt.



 
Retningslinjerne sendes fremover også ud til menighedsrådene sammen med godkendelse af
anlægsprojekter.

52 - Evt. 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
 

Skanderborg Provsti – Møder - 01-05-2018, 15:30


