
Referat
Skanderborg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 22. august 2018 d. 22-08-2018, 15:30, 

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

Kommentarer:
 

1 - Godkendelse af referat og dagsorden 
Behandlede sager: 
Mødesag: Provstiudvalgsmøde 19. juni 2018 (2018 - 8546)

Bilag: Referat fra Provstiudvalgsmøde 19. juni 2018 - 2. udgave 
Beskrivelse:
a. Godkendelse af referat fra møde den 19. juni 2018
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde

Referat:
a. Referat fra møde den 22. juni 2018 godkendt og underskrevet.
b. Dagsorden godkendt. 

2 - Orientering 
Behandlede sager: 
Forsøgsordning - Regnskabskontor - Godkendelse (2018 - 23630)
Personale - Skovby Pastorat - Opnormering af præstestilling (2018 - 6168)

Bilag: Godkendelse af Skanderborg Provstiudvalg m.fl. vedr. ansøgning i forsøgsramme 6 (1.
runde) 2018, Til mgr. med opnormering af stilling pr. 1. september 2018 
Beskrivelse:
a. Provst
b. MI-udvalget
c. Personalekonsulent
 

Referat:
a. Provst:
- Provsten orienterede om, at biskoppen har godkendt en opnormering af præstestillingen i Skovby Sogn
med 25% samt yderligere 25% til understøttende ungdomsarbejde. 
- Kirkeministeriet har godkendt ansøgningen om oprettelse af et fælles regnskabskontor under
forsøgsordningen. Da det ikke er et samarbejde mellem menighedsråd, men afgivelse af administrativ
kompetence til provstiudvalget, skal der ikke nedsættes en bestyrelse af de deltagende menighedsråd.
Stillingen som regnskabsførende teamleder på regnskabskontoret er opslået indtil 12. september 2018. 
- Den ledige præstestilling Ovsted-Tåning-Hylke Pastorat fra 1. september 2018 opslås som et 2-årigt
vikariat uden bopælspligt, mens præstegården renoveres. Helene Hay er konstitueret sognepræst i Ovsted-
Tåning-Hylke Pastorat med 50% i perioden den 1-21. september 2018, hvor hun også er konstitueret i
Stilling Pastorat, og med 100% fra den 22. september 2018 – 30. november 2018.
- Provstisekretæren er involveret i implementeringen af det nye sagsbehandlings- og journalsystem F2,



hvilket har medført et stort fravær fra provstikontoret i foråret, hvor han har været med til at udvikle af
undervisningsmateriale, forberede og gennemføre undervisning i 5 stifter samt yde support til
sekretærkolleger. Provstiet har modtaget økonomisk godtgørelse fra ministeriet, men der er endnu
ikke blevet taget stilling til, hvordan beløbet fordeles mellem honorar til sekretæren og kompensation til
provstiet. Provstiets del af midler skal muligvis bruges til frikøb af visse af hans opgaver, men hvilke og i
hvilket omfang er endnu ikke fastlagt.
- Processen vedrørende mulig omstrukturering af præsteressourcerne i Ry-bladet fortsætter. Der har
således været afholdt formandsmøde den 21. august 2018 med deltagelse af provst og biskop. Næste møde
finder sted i november.
-  Provsten deltog før sommerferien i et møde på kommunen vedrørende samarbejde mellem skoler og
kirker. Der er stor interesse i oprettelse af en egentlig skoletjeneste i provstiet.
- Endelig meddelte provsten, at den nye præstebolig i Hørning er færdig, og at han er flyttet ind.
 
b. Leif Christoffersen meddelte, at MI-udvalget er gået i gang med at undersøge radon-problemer i
provstiets præsteboliger.
 
c. Personalekonsulenten var ikke tilstede.

3 - PU-Kassen 
Behandlede sager: 
Regnskab 2018 - Skanderborg PUK - Kvartalsrapporter (2018 - 15524)

Bilag: 2. kvartalsrapport 2018 
Beskrivelse:
2. kvartalsrapport 2018 for Skanderborg PU-Kasse

Referat:
Halvårsrapport blev gennemgået af provstisekretæren og godkendt. 

4 - Ry Sogn: Synsudskrift 2018 
Behandlede sager: 
Syn - Ry Sogn - 2018 (2018 - 20620)

Bilag: Ry Præstebolig, synsudskrift 2018, Ry Kirke, synsudskrift 2018 
Beskrivelse:
Synsudskrifter for 2018 

Referat:
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.
 
Redskabsbæreren søges dækket af 5%-midlerne. 

5 - Hylke Sogn: Synsudskrift 2018 
Behandlede sager: 
Syn - Ovsted-Tåning-Hylke Sogne - 2018 (2018 - 20628)

Bilag: Hylke Kirke, synsudskrift 2018 
Beskrivelse:
Synsudskrift 2018 

Referat:
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.



6 - Stjær Kirkegård: Udviklingsplan 
Behandlede sager: 
Byggesag - Stjær Kirkegård - Omlægning (2018 - 23108)

Bilag: Kirkegårdsplan Stjær, 13. maj 2018 oversigtsplan illu.-1, 13. maj 2018 oversigtsplan med gl.
og ny gravstruktur-1, 13. maj 2018 oversigtsplan med ny gravsammensætning-1, Helhedsplan -
STJÆR kirkegård, maj 2018, Kirkeværgens bemærkninger 
Beskrivelse:
a. Anmodning om godkendelse af udviklingsplan for Stjær Kirkegård.
b. Anmodning om op mod 456.976,25 kr. af udviklingspuljen til gennemførelse af udviklingsplanen, fordelt
med 257.893,75 kr. til omlægning af gravsteder samt 199.082,50 kr. til brostensbelægning, rampe til kirke
og lapidarium.

 

Referat:
a. Godkendt. Kirkegårdskonsulentens tidligere bemærkninger er blevet indarbejdet i projektet. Ligeledes er
henstående arbejder fra byggeri af våbenhuset, som omfatter brostensbelægning og rampe til kirken,
blevet inddraget i projektet.
b. Finansiering godkendes af provstiets udviklingspulje. Godkendelsen forudsætter, at der er
indhentet de nødvendige tilbud ligesom tidligere prisoverslag ajourføres. 

7 - Ovsted-Tåning-Hylke: Forlængelse af forpagtningskontrakt 
Behandlede sager: 
Forpagtning - Sneptrup Præstegård - Forlængelse (2018 - 7645)

Bilag: VS Forpagtning af jord ved Sneptrup Præstegård, hans jørgen bundgård 
Beskrivelse:
Anmodning om forlængelse af forpagtningskontrakt.
 
Den nuværende forpagtningsafgift udgør 35.000 kr. årligt. Forslag om at nedsætte forpagtningsafgiften med
200 kr. pr. ha. ensbetydende med 2.760 kr.

Referat:
Godkendt.

8 - Ry Kirkegård: Ansøgning om 5% midler til anskaffelse af ny traktor 
Behandlede sager: 
5%-midler - Ry Kirkegård - Midler til anskaffelse af ny traktor (2018 - 23635)

Bilag: Ansøgning om 5% midler til anskaffelse af ny traktor, Ansøgning om 5% midler til
anskaffelse af traktor, Tilbud_11711 - Lading Maskinforretning 
Beskrivelse:
Ansøgning om 361.478,20 kr. af 5%-midlerne til køb af ny traktor til Ry Kirkegård. Alternativt søger MR
midlerne som et likviditetslån.

Referat:
Godkendt.
 
Der er indhentet 3 tilbud, inden det oprindeligt blev indsendt som anlægsønske til budget 2019.  



9 - Hørning-Blegind-Adslev Pastorat: Ansøgning om anvendelse af midler til Hørning
Præstebolig 
Behandlede sager: 
Byggesag - Hørning Præstebolig - Anvendelse af midler til færdiggørelse (2018 - 24294)
Provstesyn - Indflytningssyn - Hørning Præstebolig - 2018 (2018 - 20608)

Bilag: Ansøgning vedr. Nørregårds Alle 32, Hørning Præstebolig, indflytningssyn 2018 
Beskrivelse:
Ansøgning om anvendelse af overskud på 147.944 kr. fra opførelse af Hørning Præstebolig til opførelse af
skur, anlæg af have m.m.

Referat:
Godkendt under forudsætning af, at der indsendes samlet plan for anlæg i haven, opførelse af skur og
indretning af præstekontor, inkl. prisoverslag for arbejdets gennemførelse. Provstiudvalget er indstillet på i
rimelig omfang at bevilge yderligere midler til færdiggørelse af arbejderne.

10 - Ovsted-Tåning-Hylke MR: Formidlingsaftale for jordsalg i Hylke 
Behandlede sager: 
Salg af jord - Sneptrup Præstegård - Tebstrupvej 36 (2018 - 17193)

Bilag: Jordsalg i Hylke, 10999 Formidlingsaftale version 09.08.2018 
Beskrivelse:
 

Referat:
Den tilsendte formidlingskontrakt med Landbrugsmæglerne er godkendt. Jorden er vurderet til 2.000.000
kr. og udbydes til 2.100.000 kr.
 
Menighedsrådet er blevet rådet til at søge rådgivning hos Seges vedr. skatteberegning af salgsprovenuet.

11 - Dagsorden til budgetsamråd 
Behandlede sager: 
Budget 2019 - Skanderborg Provsti - Budgetsamråd (2018 - 8642)

Bilag: Afsluttende budgetsamråd, dagsorden 
Beskrivelse:
Udkast til dagsorden til det afsluttende budgetsamråd den 4. september 2018 kl. 19 i Hørning Sognegård 

Referat:
Godkendt med tilføjelse af punkt til orientering ved MI-udvalget. 

12 - Budget 2019, overblik 
Behandlede sager: 
Budget 2019 - Skanderborg Provsti - Oversigter (2018 - 6884)

Bilag: VS Udskrivningsgrundlag kirkeskat 2019, Til provstier - udmelding af landskirkeskat og
udligningstilskud (KM F2. 12200), Udmelding af fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud
2019, Husholdningsbudget 2019, august, Drifts- og anlægsrammer 2019, august, Anlæg i 2019,
Puljeregnskab 2018 til dato 
Beskrivelse:
Skema til overblik inden behandling af de enkelte anlægsønsker.
 



Beholdning af 5%-midler, pr. 10.08.18: 4,718.466,23 kr. (Ingen ubetalte bevillinger af større beløb).

Referat:
Overblikstal gennemgået af provsten. 
 
Det blev foreslået at fremskrive lønnen i 2019 med det procenttal, som blev resultatet af
overenskomstforhandlingerne i foråret 2018, frem for den lønfremskrivning på 2%, som er indregnet.

13 - Adslev MR, anlægsønske: ny flagstang 
Behandlede sager: 
Budget 2019 - Adslev Kirkegård - Flagstang - Anlægsønske (2018 - 6136)

Bilag: Adslev, ansøgning om ny flagstang 
Beskrivelse:
Endelig beslutning om 15.000 kr. til udskiftning af flagstang på Adslev Kirkegård

Referat:
Godkendt

14 - Adslev MR, anlægsønske: fjernelse af skur 
Behandlede sager: 
Budget 2019 - Adslev Kirkegård - Skur - Anlægsønske (2018 - 6138)

Bilag: Adslev, ansøgning om fjernelse af skur 
Beskrivelse:
Endelig beslutning om 15.000 kr. til fjernelse af skur på Adslev Kirkegård
 

Referat:
Godkendt

15 - Adslev MR, anlægsønske: midler til renovering af vej 
Behandlede sager: 
Budget 2019 - Adslev Kirke - Skanderborg Provsti - Renovering asfalt - anlægsønske (2018 -
6141)

Bilag: Adslev, ansøgning om midler til renovering af vej 
Beskrivelse:
Endelig beslutning om 68.500 kr. til renovering af asfalt ved Adslev Kirke
 

Referat:
Godkendt

16 - Galten MR, anlægsønske: renovering af p-plads 
Behandlede sager: 
Byggesag - Galten Sognegård - Udskiftning af belægning på p-plads (2018 - 5864)

Bilag: Galten, renovering af p-plads 
Beskrivelse:
Endelig beslutning om 118.125 kr. til renovering af p-plads ved Galten Sognegård 



Referat:
Godkendt

17 - Galten MR, anlægsønske: renovering af præstegårdshave 
Behandlede sager: 
Byggesag - Galten Præstegård - Renovering af have (2018 - 5858)

Bilag: Galten, renovering af præstegårdshave 
Beskrivelse:
Endelig beslutning om 167.267 kr. til renovering af Galten Præstegårdshave
 

Referat:
Godkendt

18 - Galten MR, anlægsønske: nyt tag på Galten Kirke 
Behandlede sager: 
Byggesag - Galten Kirke - Skanderborg Provsti - Udskiftning af tag (2018 - 5834)

Bilag: Til mr med godkendelse af nyt tag ved Galten Kirke, Galten Kirke, udskiftning af tag,
19.06.2018, Galten.nyt tag, Udskiftning af tag - Galten Kirke 
Beskrivelse:
Endelig beslutning om bevilling til nyt tag på Galten Kirke 

Referat:
Der godkendes 4.302.500 kr. til udskiftning af taget på Galten Kirke. Provstiudvalget er således indstillet på
at bevilge det fulde beløb til finansiering af projektet.
 
Projektet er godkendt af Århus Stift den 21. juni 2018 og kan således igangsættes, når det økonomiske
grundlag er tilstede. Provstiudvalgets anlægsbevilling udbetales fra Skanderborg Kommune med en
tolvtedel hver måned i 2019. 
 
Frem til arbejdets påbegyndelse skal man dog stadig sikkert kunne besøge Galten Kirke,
hvorfor provstiudvalget ligesom Århus Stift henstiller til, at de rygningssten m.v., der i øjeblikket ligger
meget løst, fastskrues af hensyn til sikkerheden for de besøgende ved kirken.

19 - Hørning MR, anlægsønske: nyt flygel i Hørning Sognegård 
Behandlede sager: 
Budget 2019 - Hørning Sognegård - Flygel - Anlægsønske (2018 - 6152)

Bilag: Aktdokument, Til Hørning MR om nyt flygel i Hørning Sognegård 
Beskrivelse:
Endelig beslutning om bevilling af 160.000 kr. til nyt flygel i Hørning Sognegård 

Referat:
Godkendt

20 - Låsby MR, anlægsønske: ny katafalk 
Behandlede sager: 
Budget 2019 - Låsby Kirke - Katafalk - Anlægsønske (2018 - 6095)



Bilag: Til Låsby MR om ny katafalk 
Beskrivelse:
Endelig beslutning om bevilling af 62.500 kr. til ny katafalk til Låsby Kirke.

Referat:
Godkendt

21 - Låsby MR: ansøgning om driftsforhøjelse af kirkekassen 
Behandlede sager: 
Budget 2019 - Låsby Kirkekasse - Driftsønske (2018 - 23315)

Bilag: Fw[2] Frie midler i Låsby Kirkekasse 
Beskrivelse:
Ansøgning om 16.000 kr. til forøgelse af driftsligning til Låsby Kirkekasse pga. ophør af
kompensation for Dallerup Præstegård.
 
(Har ikke tidligere været behandlet) 

Referat:
Der godkendes 16.000 kr. på budget 2019.
 
Spørgsmålet om bevilling af udvidelse af driftsrammen på 47.940 kr. for budget 2020 og fremad behandles i
forbindelse med budgetproceduren i 2019.

22 - Ovsted-Tåning-Hylke MR, anlægsønske: tilgængelighedsprojekt ved Hylke Kirke 
Behandlede sager: 
Byggesag - Hylke Kirke - Skanderborg Provsti - Tilgængelighed (2018 - 4704)

Bilag: Til Ovsted-Tåning-Hylke MR vedr. tilgængelighedsprojekt ved Hylke Kirke 
Beskrivelse:
Endelig beslutning om bevilling til tilgængelighedsprojekt ved Hylke Kirke. 

Referat:
Menighedsrådet har fremsendt et budgetoverslag og et skønnet timeforbrug for arkitektens arbejde.
 
Budgetoverslaget lyder på 920.000 kr., inkl. moms, hvilket er lavere end menighedsrådets første skøn. Til
gengæld udgør arkitekthonoraret 47% af håndværkerudgifterne, hvilket provstiudvalget finder urimeligt
højt, uagtet at det er en sammenhængende proces. Arkitekten bemærker endda, at timeforbruget kan
variere, hvorfor der er risiko for, at honoraret bliver højere. Hertil kommer, at provstiudvalget ikke kan se,
hvordan rådgivningen i forhold til dette anlægsarbejde er mere komplekst end i forhold til andre
byggeprojekter. Provstiudvalget anmoder derfor om, at der genforhandles arkitekthonorar, så det falder
betragteligt.
 
Provstiudvalget har bevilget 125.000 kr. på budget 2018 til et skitseprojekt. Menighedsrådet har
tidligere oplyst, at der kan udarbejdes et skitseprojekt inden for de midler. Provstiudvalget har endnu ikke
modtaget dette skitseprojekt, ligesom det ikke fremgår af nærværende overslag, om det bevilgede
rådighedsbeløb indgår i finansieringen af tilsendte budget, eller om der således er tale om en økonomisk
ramme på i alt 1.045.000 kr.
 
Endelig er projektet udfordret af den usikkerhed det medfører i forhold til arbejdet og tidsplanerne herfor,
at BaneDanmark forventeligt i 2020 vil omlægge den banebro, som ligger nabo til kirken, hvorfor området



foran kirken og dens p-plads skal graves op. Når ddet arbejde er udført, er det naturligt at samtænke
kirkegården og parkeringspladsen i en helhedsplan.
 
Som følge af disse mangler mener provstiudvalget ikke, at man kan bevilge anlægsmidler til
tilgængelighedsprojektet ved Hylke Kirke på budget 2019. Der tages derfor først stilling til bevilling i
forbindelse med budget 2020, hvor provstiudvalget forventer at have modtaget et projektforslag, som kan
konkretisere projektets gennemførelse.

23 - Ovsted-Tåning-Hylke MR, anlægsønske: kunstnerisk udsmykning af Ovsted Kirke 
Behandlede sager: 
Byggesag - Ovsted Kirke - Kunstnerisk udsmykning (2018 - 5904)

Bilag: Til Ovsted-Tåning-Hylke MR vedr. rådgivningsaftaler for kunstnerisk udsmykning af Ovsted
Kirke 
Beskrivelse:
Endelig beslutning om bevilling af 57.500 kr. til udarbejdelse af dispositionsforslag

Referat:
Godkendt

24 - Ovsted-Tåning-Hylke MR, anlægsønske: tyverisikring ved Ovsted Kirke 
Behandlede sager: 
Byggesag - Ovsted Kirke - Skanderborg Provsti - Tyverisikring (2018 - 6120)

Bilag: Til Ovsted-Tåning-Hylke MR om tyverisikring ved Ovsted Kirke 
Beskrivelse:
Endelig beslutning om bevilling af 150.000 kr. til tyverisikring ved Ovsted Kirke. 

Referat:
Godkendt

25 - Ovsted-Tåning-Hylke MR, anlægsønske: Nedrivning af maskinhus ved og plan for
Sneptrup Præstegård 
Behandlede sager: 
Byggesag - Sneptrup Præstegård - Skanderborg Provsti - Maskinhus (2018 - 6119)

Bilag: Til Ovsted-Tåning-Hylke MR om Sneptrup Præstegård 
Beskrivelse:
Endelig beslutning om bevilling af 500.000 kr. til nedrivning af maskinhus ved Sneptrup Præstegård samt
bevilling af 100.000 kr. af til rådgivning og formulering af en overordnet plan for præstegården. 

Referat:
Godkendt

26 - Ovsted-Tåning-Hylke MR, anlægsønske: udskiftning af tag på Tåning Kirke 
Behandlede sager: 
Byggesag - Tåning Kirke - Skanderborg Provsti - Udskiftning tag (2018 - 6092)

Bilag: Til Århus Stift vedr. udskiftning af tag på Tåning Kirke, Tåning kirke, nye tegltag_beskrivelse
2018-04-12, Tåning kirke, nye tegltage_skønnet budget 2018-04-12 
Beskrivelse:



Endelig beslutning om bevilling af 1.253.750 kr. til udskiftning af taget på Tåning Kirke. 

Referat:
Godkendt

27 - Ry MR, anlægsønske: nyt orgel i Ry Kirke 
Behandlede sager: 
Byggesag - Ry Kirke - Skanderborg Provsti - Udskiftning af orgel (2018 - 6068)

Bilag: Til Ry Menighedsråd vedr. anlægsønske til orgel 
Beskrivelse:
Anlægsønske på 2.00.000 kr. til opsparing til nyt orgel i Ry Kirke blev godkendt på provstiudvalgsmødet den
1. maj 2018. 

Referat:
Godkendt

28 - Ry MR, anlægsønske: ombygning af garage til maskinhus 
Behandlede sager: 
Byggesag - Ry Kirkegård - Skanderborg Provsti - Maskinhus (2018 - 6085)

Bilag: Til Ry Menighedsråd vedr. ombygning af garage til maskinhus 
Beskrivelse:
Endelig beslutning om bevilling 227.815 kr. til ombygning af garage til maskinhus på Ry Kirkegård. 

Referat:
Godkendt

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

Bilag: Til Skanderborg MR vedr. opsparing til ny kirke i Højvangen 
Beskrivelse:
Endelig beslutning om bevilling til opsparing til ny kirke i Højvangen. 

Referat:
Godkendt

30 - Skanderborg MR, anlægsønske: renovering af kirkegårdsmur ved Skanderup Kirke 
Behandlede sager: 
Byggesag - Skanderup Kirke - Skanderborg Provsti - Renovering af kirkegårdsmur (2018 - 6756)

Bilag: Til Skanderborg MR vedr. renovering af kirkegårdsmur ved Skanderup Kirke 
Beskrivelse:
Endelig beslutning om bevilling af 65.000 kr. til renovering af kirkegårdsmur ved Skanderup Kirke.

Referat:
Godkendt



31 - Skanderborg MR, anlægsønske: renovering af dige ved Højvangens Kirkegård 
Behandlede sager: 
Byggesag - Højvangen Kirkegård - Skanderborg Provsti - Renovering af dige (2018 - 6738)

Bilag: Til Skanderborg MR vedr renovering af dige ved Højvangens Kirkegård 
Beskrivelse:
Endelig beslutning om bevilling af 102.800 kr. til renovering af dige ved Højvangens Kirkegård.

Referat:
Godkendt

32 - Skanderborg MR, anlægsønske: renovering af teleslyngeanlæg 
Behandlede sager: 
Budget 2019 - Skanderborgs kirker og kirkecentre - Renovering af teleslyngeanlæg -
Anlægsønske (2018 - 6734)

Bilag: Til Skanderborg MR vedr. renovering af teleslyngeanlæg 
Beskrivelse:
Endelig beslutning om bevilling af 152.744 kr. til renovering af teleslyngeanlæg Skanderborg Sogns kirker og
kirkecentre.

Referat:
Godkendt

33 - Skovby MR, anlægsønske: dræn af overfladevand ved Skovby Sognehus 
Behandlede sager: 
Byggesag - Skovby Sognehus - Skanderborg Provsti - Dræn af overfladevand (2018 - 6472)

Bilag: Til Skovby Menighedsråd vedr. anlægsønske ved Skovby Sognehus 
Beskrivelse:
Endelig beslutning om bevilling af 53.625 kr. til dræn af overfladevand ved Skovby Sognehus. 

Referat:
Leif Christoffersen har besigtiget problemet sammen med menighedsrådets formand. Problemet synes at
kunne udbedres med den foreslåede løsning ved hjælp af en faskine.
 
Godkendt

34 - Skovby MR, midler til istandsættelse af kalkmalerier 
Behandlede sager: 
Byggesag - Skovby Kirke - Skanderborg Provsti - Istandsættelse af kalkmalerier (2018 - 15584)

Bilag: Til Skovby MR om 5_-midler til istandsættelse af kalkmalerier 
Beskrivelse:
Endelig beslutning om bevilling af 480.000 kr. til istandsættelse af kalkmalerier i Skovby Kirke.
 
(Har tidligere været behandlet som ansøgning af 5%-midlerne)
 

Referat:
Godkendes som anlæg på budget 2019 forudsat der indhentes endnu et tilbud på arbejdet.  



35 - Til Stilling MR vedr. renovering af p-plads 
Behandlede sager: 
Byggesag - Stilling Sognehus - Renovering af parkeringsplads (2018 - 6077)

Bilag: Til Stilling MR vedr. renovering af p-plads 
Beskrivelse:
Endelig beslutning om bevilling af 114.425 kr. til renovering af p-plads ved Stilling Sognegård. 

Referat:
Godkendt

36 - Storring-Stjær MR, anlægsønske: renovering af tårnrum i Storring Kirke 
Behandlede sager: 
Byggesag - Storring Kirke - Skanderborg Provsti - Renovering tårnrum (2018 - 6101)

Bilag: Til Storring-Stjær MR vedr. renovering af tårnrum i Storring Kirke 
Beskrivelse:
Endelig beslutning om bevilling af 232.688 kr. til renovering af tårnrum i Storring Kirke. 

Referat:
Godkendt. Der er tvivl, om projektet er vedligeholdelse eller istandsættelse, som derfor skal godkendes af
stiftet. Der indsendes projekt, som sendes til vurdering i stiftet.

37 - Voerladegård MR, anlægsønske: revideret projektforslag til nyt varmeanlæg i
Voerladegård Kirke 
Behandlede sager: 
Byggesag - Voerladegård Kirke - Udskiftning af varmeanlæg (2018 - 5896)

Bilag: VS Voerladegård, revideret prokektforslag, 2047_2018-08-06_Århus Stift,
2047_Voerladegård, projektforslag_rev. 06.08.2018, 2047_Skitsemæssigt budget_2018-08-06 
Beskrivelse:
Endelig beslutning om bevilling af 1.117.231,25 kr. til nyt varmeanlæg i Voerladegård Kirke. 

Referat:
Den økonomiske ramme godkendt. Projektet sendes til endelig godkendelse i stiftet. 

38 - Budget 2019 - samlet drift og anlæg 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
Provstiudvalgets samlede indstilling af drifts- og anlægsbevillinger til budgetsamrådet, herunder beslutning
om fordeling af øvrige midler til samarbejder, puljer, PU-kasse og stiftsbidrag.
 
Såfremt de foreløbigt godkendte anlægsønsker, herunder 2.000.000 kr. til Galten Kirketag, 5.000.000 kr.
til kirkeopsparing i Skanderborg, samt kalkmalerier i Skovby Kirke godkendes endeligt, resterer der ca.
2.500.000 kr. til fordeling.
 
Ikke-finansierede ønsker:
 



Galten Kirke, nyt tag: 2.302.500 kr.
Hylke Kirke, tilgængelighed: 1.250.000 kr.
Bevilling til opstart af skole-kirketjeneste
 

Referat:
Provstiudvalget besluttede at lade lønfremskrivningen følge resultatet af overenskomstforhandlingerne i
foråret 2018.
 
 
På det afsluttende budgetsamråd den 4. september 2018 indstilles følgende drifts- og anlægsbevillinger:
 
Driftsramme til kirkekasser: 42.243.010 kr.
 
Lønfremskrivning (2,66 %): 838.710 kr.
 
Provstipræster: 187.000 kr.
 
Udviklingspulje: 1.500.000 kr.
Forkyndelsespulje: 500.000 kr.
Pulje til fælles faglige og kollegiale tiltag for præster: 200.000 kr.
Pulje til kirkekalkning: 300.000 kr.
Pulje til regnskabskontor: 500.000 kr.
Samarbejde om kirkegårdsdrift: 300.000 kr.
Skole-kirke samarbejde: 500.000 kr.
 
Personalekonsulent: 360.000 kr.
Budgetreserven: 1.500.000 kr.
PUK-kassen: 855.000 kr.
Stiftsbidrag: 195.000 kr.
Landskirkeskat: 13.609.125 kr.
 
Anlæg til kirkekasser:
 
Adslev Kirkegård: flagstang 15.000 kr.  
Adslev Kirkegård: fjernelse af skur 15.000 kr.  
Adslev Kirke: asfaltering 68.500 kr.
Galten Præstegårdshave: 167.267 kr.
Galten Sognegård: belægning på p-plads 118.125 kr.
Galten Kirke: Nyt kirketag 4.302.500 kr.
Hørning Sognehus: Nyt orgel 160.000 kr.
Låsby Kirke: Katafalk 62.500 kr.
Ovsted Kirke: Tyverisikring 150.000 kr.
Ovsted Kirke: Projektforslag til renovering/kunstnerisk udsmykning 57.500 kr.
Ry Kirkegård: Ombygning af kapel til maskinhus 227.815 kr.
Ry Kirke: Opsparing til nyt orgel 2.000.000 kr.
Skanderborg: Opsparing ny kirke i Højvangen 5.000.000 
Skanderborg, Istandsættelse dige på Højvangens Kirkegård 102.800 kr.
Skanderborg Kirker: Teleslynge 152.744 kr.
Skanderup Kirkegård: renovering af kirkegårdsmur 65.000 kr.
Skovby Kirke: Istandsættelse af kalkmalerier 480.000 kr.
Skovby Sognehus: Dræn af overfladevand 53.625 kr.
Sneptrup Præstegård: nedbrydning af maskinhus 489.687 kr.



Sneptrup Præstegård: udviklingsplan og rådgivning 100.000 kr.
Stilling Sognehus: Renovering af p-plads 114.425 kr.
Storring Kirke: Istandsættelse af tårnrum 232.688 kr.
Tåning Kirke: Nyt tag 1.450.000 kr.
Voerladegård Kirke: Nyt varmeanlæg 1.117.231 kr. 

Godkendte anlæg i alt 16.702.407 kr.

39 - Drøftelse af evt. ny budgetprocedure 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Drøftelsen henlægges til et provstiinternat.
 
Provsten bad om provstiudvalgets input til og tanker om drøftelse af budgetstyringsmodeller på
budgetsamrådet.

40 - Evt. 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Rasmus Kolding spurgte om finansieringen af sang- og musikledsagelse til gudstjenester på Sølund. Det
drejer sig om ca. 1.500 kr. pr. gudstjeneste, som der er 12 af på et år. Skanderborg Menighedsråd har netop
vedtaget at oppebære udgiften i 2019, men provsten var ikke afvisende over for at øge driftsbevillingen til
kirkekassen.

Skanderborg Provsti – Møder - 22-08-2018, 15:30


