
Referat
Skanderborg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 6. september 2018 - d. 06-09-2018 kl. 15:30 til 16:30

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

Inden mødet gik i gang var der besøg af Finn Damgaard fra Damgaard Ejendomme A/S, der fortalte om
renoveringen af den gamle politistation og mulighederne for provstifaciliteter i bygningen.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

a. Godkendelse af referat fra PU-møde den 22.
august 2018
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 22.
august 2018 (2018 - 20622)

Bilag:
Referat fra Provstiudvalgsmøde 22. august 2018 - 2.
udgave

a. Godkendt og underskrevet.
b. Dagsorden godkendt

2 - Orientering

a. Provst
b. MI-udvalg
c. Personalekonsulent 

Sager:
Salg af jord - Sneptrup Præstegård - Tebstrupvej 36
(2018 - 17193)

Bilag:
Fw Skat af kirkens jordsalg.

a. Provst oplyste, at:
- Galten Menighedsråd har søgt biskoppen om
dispensation fra udfyldningsvalg, så de kan fortsætte
med 7 medlemmer. Provstiudvalget indstiller til
stiftet, at menighedsrådet kan fortsætte med 7
medlemmer.
- Helene Hay er konstitueret på fuld tid fra 21.
september i Ovsted-Tåning-Hylke Pastorat. Da hun
ikke har bopælspligt, har hun af praktiske årsager
brug for en bærbar computer. Der forefindes en
stationær computer, som skal skiftes i juni 2019, i
Sneptrup Præstegård, men den kan ikke udskiftes før
tid, da det er en fællesfond-computer. Derfor har
provstiet bestilt en bærbar computer, som udlånes
til Helene Hay indtil juni 2019. Herefter kan den
udlånes i forbindelse med vikariater fremover.
 
b. MI-udvalg: ingenting.
 
c. Personalekonsulenten evaluerede kort på sit



indlæg på budgetsamrådet om de samarbejder, der
igangsættes under forsøgsordningen.

3 - Gl. Rye Kirkegård: udviklingsplan

Provstiudvalget har som forudsætning for bevilling
af midler til udviklingsplan udbedt sig oplysning om
budgetteret timeforbrug på 200 timer i forbindelse
med gennemførelse af udviklingsplan.

Menighedsrådet oplyser, at beløbet vil være 46.000
kr. til løn til ekstra medhjælp på kirkegården over en
periode på 5 år, mens omlægningen af
urnegravstederne foregår.

Sager:
Byggesag - Gl. Rye Kirkegård - Skanderborg Provsti -
Udviklingsplan (2018 - 6575)

Bilag:
VS Kirkegårdsudvalg- udviklingsplan samt
økonomidelen, Angående udviklingsplanen for Gl -
udspecificering

Provstiudvalget tager oplysningen til efterretning og
antager, at kirkekassen kan dække beløbet på 46.000
kr. over 5 år. Skulle det modsatte vise sig at være
tilfældet, kan man søge udviklingspuljen på ny.

4 - Hørning-Blegind-Adslev Pastorat: ansøgning om
salg af avlsbygninger

Ansøgning fra Hørning-Blegind-Adslev Pastorat om
salg af avlsbygningerne i Adslev for 1 kr. til Adslev
Menighedsråd.
 
Der afventes svar fra Kirkeministeriet, om pastoratet
må overdrage ejendom uden mægler, vurdering,
udbud etc.
 
Århus Stift skal godkende anvendelse af tildelte arv.

Sager:
Salg af ejendom - Hørning-Blegind-Adslev Pastorat -
Avlsbygninger ved Adslev Kirke (2018 - 26453)

Bilag:
Ansøgning om salg af avlsbygninger m. bilag,
Aktdokument, Adslev, driftsønsker 2018

Adslev Kirke har arvet en større sum penge. Arven
må imidlertid kun bruges til Adslev Kirkes ejendom.
Avlsbygningerne tilhører i øjeblikket Hørning-
Blegind-Adslev Præsteembede, hvorfor man søger
bygningerne overdraget fra pastoratet til kirken for
et symbolsk beløb på 1 kr.
 
Århus Stift har sendt en forespørgsel til
Kirkeministeriet, om hvilke regler denne sag skal
afgøres efter: som en overdragelse eller som et salg.
Med andre ord, om reglerne for fremgangsmåden
ved salg af fast ejendom under menighedsrådenes
bestyrelse - altså salg via ejendomsmægler med
ejendomsvurdering og ved annoncering - også
gælder for overdragelse til et menighedsråd i den
eksisterende ejerkreds. Provstiudvalget kan
godkende, at annoncering af salget hos en
ejendomsmægler undlades, når der sælges til andre
menighedsråd eller til anden offentlig myndighed,
hvilket er tilfældet her. Ejendommen skal dog stadig
vurderes af to ejendomsmæglere, selv om salget
foregår til et andet menighedsråd. Der ventes på
svar fra ministeriet, om der kan dispenseres fra
kravet om vurdering og om hvordan provenuet skal
fordeles. Reglerne siger, at et salgsprovenu skal
fordeles på kirke- og præsteembedekapitalen
forholdsmæssigt efter antallet af medlemmer af
folkekirken i de pågældende sogne, men



spørgsmålet bliver, om det giver mening, når
salgssummen er 1 kr.
 
Provstiudvalget godkender pastoratets ansøgning
under forudsætning af, at
Kirkeministeriet godkender, at salget kan foregå
uden vurdering af ejendommen og uden den
normale fordeling af provenuet. 
 
Såfremt godkendelsen opnås, kan Adslev
Menighedsråd således gå i gang med sine planer for
avlsbygningerne. Når menighedsrådet har mere
konkrete planer for avlsbygningerne - enten
renovering af de eksisterende bygninger eller
nedrivning og bygning af nye faciliteter - indledes
der dialog med provstiudvalget.
 
Arven står på en spærret konto, og frigivelse af
midler skal godkendes af stiftsøvrigheden, så de
anvendes i overensstemmelse med
formålsbestemmelsen.

5 - Mesing Kirke: Synsprotokol 2018

Synsudskrift for Mesing Kirke og kirkegård

Sager:
Syn - Veng-Mesing Sogne - 2018 (2018 - 26462)

Bilag:
Kirkesyn Mesing 2018, Aktdokument

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning. 

6 - Tåning Kirke: Synsprotokol 2018

Synsudskrift for Tåning Kirke og kirkegård

Sager:
Syn - Ovsted-Tåning-Hylke Sogne - 2018 (2018 -
20628)

Bilag:
Sineo+45818082910001, Tåning Kirke -
kirkesynsforretning

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning. 
 
Der udarbejdes projektforslag for udskiftning af tag
på kirke og toiletbygning.

7 - Tåning Kirke: rådgivningsaftale vedr. udskiftning
af tag

a. Godkendelse af rådgivningsaftale mellem Ovsted-
Tåning-Hylke MR og Linjen A/S vedr. udskiftning af
tag
b. Godkendelse af 1.450.000 kr. i anlægsbevilling

a. Rådgivningsaftalen godkendes under
forudsætning af, at ingeniørudgifter afholdes inden
for den bevilgede anlægsramme.
b. Godkendt 



Sager:
Byggesag - Tåning Kirke - Skanderborg Provsti -
udskiftning af tag (2018 - 12994)
Byggesag - Tåning Kirke - Skanderborg Provsti -
Udskiftning tag (2018 - 6092)

Bilag:
Bygherrens forpligtelser, Police Linjen 2018,
2146_Rådgivningsaftale Tåning-Linjen, Tåning Kirke,
udskiftning af tag på kirken, 25.06.2018, Tag på
Tåning Kirke, Ksag Tåning Kirke, Aktdokument, Til mr
med principgodkendelse til nyt tag ved Tåning Kirke

8 - Tåning Kirke: ansøgning om 5%-midler til
uforudset varmeudgift

Ansøgning om 21.423,16 kr. af 5%-midlerne til
dækning af uforudset varmeudgift i Tåning Kirke.

Sager:
5%-midler - Tåning Kirke - Ansøgning om midler til
uforudset varmeudgift (2018 - 26467)

Bilag:
Oversigt over de frie midler i Ovsted Tåning Hylke
Kirkekasse, Varme i Tåning Kirke, Uforudset
varmeudgift i Tåning Kirke

Provstiudvalget kan ikke godkende ansøgningen. I
stedet afholdes udgiften i første omgang af
kirkekassen. 
 
Skulle der vise sig at være manglende likviditet i
kirkekassen i slutningen af året, kan menighedsrådet
søge på ny.

9 - Hylke Kirke: udsættelse bevilling til
tilgængelighedsprojekt

Beslutning om bevilling til tilgængelighedsprojekt
ved Hylke Kirke.

Sager:
Byggesag - Hylke Kirke - Skanderborg Provsti -
Tilgængelighed (2018 - 4704)

Bilag:
Re Hylke Kirke - budget

Menighedsrådet har stillet sig uforstående
overfor provstiudvalgets beslutning om at udskyde
anlægsbevillingen til 2020.
 
Provsten oplyste, at menighedsrådet
præsenterede sit idéoplæg vedrørende
tilgængelighed til konsulentrunden den 4. september
2018. 
 
Provstiudvalget drøftede menighedsrådets
bemærkninger til provstiudvalgets afgørelse om
tilgængelighedsprojektet af 22. august 2018 og blev
enige om at stille 3 krav til menighedsrådet, før
projektet kan genoptages til behandling i
provstiudvalget:
 
1. Der skal foreligge en principgodkendelse af
menighedsrådets tilgængelighedsprojekt for Hylke
Kirke. Menighedsrådet forespørges, om det tilsendte
idéoplæg skal indsendes til godkendelse i stiftet i sin
nuværende form eller om menighedsrådet ønsker at
revidere det.



 
2. Arkitektens honorar skal genforhandles, så det
bliver mindre, så der bliver bedre balance
mellem arkitekthonorar og håndværkerudgifter i
projektet og der skal være aftalt et loft over det
maksimale honorar. I det tilsendte prisoverslag
udgør arkitekthonorarerne 46 % af
håndværkerudgifterne - 287.500 kr. ud af 626.175
kr., inkl. moms. Dette inkluderer honorar til
landskabsarkitekt. Medregnes det allerede bevilgede
beløb på 125.000 kr., der er blevet anvendt til at lade
arkitekten udarbejde det nævnte idéoplæg, udgør
arkitekthonorarerne 66%, heraf 53% til Anna Mette
Exner Arkitektur. 
 
Det er svært at sætte konkrete tal på størrelsen af
arkitekthonoraret, da det, som menighedsrådet
anfører, afhænger af projektets karakter. Til
sammenligning kan der dog nævnes to andre af
menighedsrådets projekter. Arkitekthonoraret i
forbindelse med udskiftningen af taget på Tåning
Kirke udgør 11% af håndværkerudgifterne (budget af
12. april 2018), mens omkostningerne ved
renoveringen af Sneptrup Præstegård udgør 17% af
håndværkerudgifterne (budget af 9. januar 2018).
 
3. På baggrund heraf skal der indsendes en
rådgivningsaftale mellem menighedsrådet og dets
valgte arkitekt, da provstiudvalget aldrig modtaget
en sådan.

10 - Godkendelse af udskrivningsgrundlag for
budget 2019

Endelig godkendelse af udskrivningsgrundlag for
budget 2019.

Sager:
Budget 2019 - Skanderborg Provsti - Oversigter (2018
- 6884)

Bilag:
Drifts- og anlægsrammer 2019, august,
Husholdningsbudget 2019, august

Skanderborg Kommunes udskrivningsgrundlag på
78.440.703 kr. godkendes.
 
 
Indtægter i 2019 fordeles således:
 
Ligning 2018: 78.440.703 kr.
Indtægter fra Aarhus Kommune: 900.000 kr.
Tilgodehavende Skanderborg Kommune ultimo
2018: 44.928 kr.
 
Indtægter i alt: 79.385.631 kr.
 
 
Udgifter i 2019 fordeles således:
 
Samlet ligning til kirkekasserne (drift og anlæg):
59.971.127 kr.
Landskirkeskat: 13.609.125 kr.
 
Provstiudvalgskassen
PUK (ink. personalekonsulent og stiftsbidrag):



1.410.000 kr.
Puljemidler: 2.800.000 kr.
Budgetreserven: 1.500.000 kr.
 
Udgifter i alt: 79.290.252 kr.
 
 
Ultimo 2018 udgør mellemregning med
Skanderborg Kommune: 95.379 kr.
 
Kirkeskatten fastholdes på 0,86%

11 - Evt.

 

Rasmus Kolding orienterede om konsulentrunde den
4. september 2018 i Skanderup Kirke vedrørende
trappen til prædikestolen. Det blev aftalt at beholde
gelænderet, mens der laves ny trappe med hele trin.
 
Provstiudvalget havde en kort, indledende drøftelse
af budgetsamrådet og budgetproceduren.
Drøftelsen fortsætter, når svarskemaerne fra
budgetsamrådet er behandlet.


