
Referat
Skanderborg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 11. december 2018 - d. 11-12-2018 kl. 15:30 til 18:30

Deltagere: Niels Peter Skrubbeltrang, Jacob Køhn Andersen, Peder Skov Larsen, Jesper Hanneslund, Rasmus
Leo Kolding, Leif Bøgedahl Christoffersen
Afbud: Carl Dam Schneider, Pernille Fischer Weldingh

Bjarne Nielsen, teamleder for regnskabskontoret, deltog.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

a. Godkendelse af referat fra provstiudvalgsmøde de
n 23. oktober 2018
b. Godkendelse af dagsorden til dagens møde

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 23. okto
ber 2018 (2018 - 28973)

Bilag:
Referat fra Provstiudvalgsmøde 23. oktober 2018 - 1.
udgave

a. Godkendt og underskrevet
b. Godkendt 

2 - Orientering

a. Provst
b. MI-udvalg
c. Personalekonsulent 

a. Provsten mindede om, at der afholdes reception f
or Pernille Weldingh fredag den 14. december 2018 i
Hammel i samarbejde med Favrskov Provsti. Der er i
ndkøbt fælles afskedsgave fra de to provstiudvalg.
Herefter orienterede provsten om, at han er indtil ny
tår er konstitueret provst i Favrskov Provsti, da Ande
rs Bonde er sygemeldt.
Samtidig assisterer Mathias Hede Madsen med ugen
tlig sekretærhjælp i Århus Søndre Provsti, indtil der a
nsættes en ny provstisekretær for den afgåede. 
Datoer for provstesyn i 2019 bliver den 24. og 25. apr
il samt 1. og 2. maj. Provstesynet foregår i Hørning-Bl
adet samt Ovsted-Tåning-Hylke Pastorat. Der udfærd
iges synsoversigt inden jul.
Erik Bredmose Simonsen, sognepræst i Dover-Alling-
Tulstrup går på pension med udgangen af 2018. Benj
amin Würtz Rasmussen er konstitueret i 3 måneder f
ra 1. januar 2019. Provstiets bygningskyndige vurder
er, at præsteboligen tidligst kan være indflytningskla
r den 1. september 2019, hvilket medfører udgifter fr
a 5%-midlerne.



 
b. MI-udvalg: der er lagt radonmålere ud. Kalkningso
rdningen udvides fra 2020 med tre kirker.
 
c. Intet

3 - Personalekonsulentstillingen

Drøftelse af den fremtidige personalekonsulentstillin
g 

Provstiudvalget havde en indledende samtale om pe
rsonalekonsulentstillingen.
 
Der er ingen tvivl om, at provstiets menighedsråd per
sonalemæssigt står meget stærkt efter det arbejde, s
om Pernille Weldingh har udført i løbet af sin ansætt
else. Der er således styr på normeringer, ansættelser 
og alt det formelle, der skal være i orden. En genbes
ættelse af stillingen er derfor en god anledning til at 
se på, hvilket behov der er for assistance i personales
ager, og heraf hvilke kompetencer vedkommende sk
al have for at løse de ønskede opgaver. Af konkrete ø
nsker talte provstiudvalget om at tænke kommunikat
ion ind i stillingen, sådan at menighedsrådene får kva
lificeret assistance til kirkeblade, hjemmesider, social
e medier osv. Der blev også udtrykt ønske om evner t
il facilitere processer og samarbejder i provstiet.
 
Skanderborg Provsti har modtaget henvendelse fra L
andsforeningen af Menighedsråd, der tilbyder at ind
gå aftale med en af deres personalekonsulenter. Afta
len ville i givet fald rumme tilkøb af ydelser i et beste
mt antal ugentlige timer i en nærmere defineret peri
ode. Provstiudvalget drøftede fordele og ulemper ve
d at indgå en sådan aftale. Der er på samme tid mere
og mindre fleksibilitet i en aftale med landsforeninge
n. Mere, fordi man kan nøjes man tilkøbe en persona
lekonsulent til at løse bestemte opgaver i en begræn
set periode, hvorefter man kan indgå en anden aftal
e, hvis behovet ændrer sig. Mindre, hvis timetallet pr
. uge ligger helt fast. Personaleopgaver kommer ofte 
i klumper, hvilket fordrer, at der er en personalekons
ulent tilgængelig i den tid, der kræves. Der er frihed i 
have sin egen personalekonsulent, der kan trækkes p
å i det omfang, behovet kræver i den periode, det kr
æves. På den anden side, så kan landsforeningen løs
e opgaven inden for en eksisterende ordning.
 
Rent formelt holdes der efter nytår møde i bestyrels
en for personalekonsulent. Det bør overvejes inden f
or hvilken ramme stillingen skal ligge: som et samarb
ejde mellem menighedsrådet som hidtil eller som en 
del af forsøgsordningen. I dette spørgsmål skal meni
ghedsrådene også tages med på råd, da personaleko
nsulenten hidtil har været ansat i et samarbejde mell
em menighedsrådene. Endelig skal stillingen godken
des i ministeriets koordinationsudvalg.



 
I vakanceperioden kan der efter behov købes person
alehjælp hos Helle Niewald, personalekonsulent i Silk
eborg Provsti. Der gives besked til menighedsrådene 
om denne ordning. 

4 - Kunst og kirker

Samarbejde om kunstudstilling i provstiets kirker 

Provsten præsenterede et kunstprojekt, der har vær
et gennemført i Slagelse Provsti. Det drejer sig om ud
stilling af værker over en weekend i de medvirkende 
kirker, hvor forskellige kunstnere udstiller i hver kirke
.
 
Projektet kan være en ny måde at kigge på kirkerum
met, nemlig gennem kunsten, altså at gøre opmærks
om på både kirke og kunst. Projektet kunne i mindre 
skala være en slags afløser for kirkestafetten, der ku
nne involvere midler fra forkyndelsespuljen i fornød
en omfang. Der synes ikke at have været et stort øko
nomisk engagement i Slagelse Provsti.
 
Der rettes henvendelse til menighedsrådene for at af
søge interesse for projektet.

5 - PU-Kassen: Godkendelse af regnskab 2017

Stiftet godkender regnskab 2017 for Skanderborg Pr
ovstiudvalgskasse med bemærkning om for stor beh
oldning af 5%-midler. 

Sager:
Regnskab 2017 - Skanderborg Provstiudvalgskasse (2
018 - 30229)

Bilag:
PUK, regnskab 2017, godkendelse

Taget til efterretning.
 
Bevilgede 5%-midler er nedsat med i alt 1.000.000 kr.
 i budgetårene 2018 og 2019. 

6 - Fruering-Vitved Pastorat: Kontrakt for lejemål i d
riftsbygninger

Anmodning om godkendelse af erhvervslejekontrakt 
i Fruering Forpagterbolig

Sager:
Forpagtning/udlejning - Fruering-Vitved Forpagterbo
lig - Erhvervslejekontrakt (2018 - 40343)

Bilag:
181202_Erhvervslejemål_driftsbygninger

Godkendt.  

7 - Fruering Præstegård: Byggeregnskab for nyt gara
getag

Godkendt.
 



Byggeregnskab for nyt tag på garage ved Fruering Pr
æstegård.
 
Budget: 120.000 kr.
Regnskab:  129.531,25 kr.

Sager:
Byggeregnskab - Fruering Præstegård - Nyt tag på gar
age (2018 - 38975)

Bilag:
181111_Endelig_opgørelse_garagetag_provstiudvalg
001, 181111_Faktura_garagetag_John_Laursen

Den beskedne overskridelse af budgetteret finansier
es af frie midler 

8 - Vitved Kirke: Byggeregnskab for udskiftning af gu
lv i kor

Byggeregnskab for udskiftning af korgulvet i Vitved K
irke.
 
Regnskab: 359.608 kr.
Anlægsbevilling: 320.000 kr.
 
Budgetoverskridelse på 39.608 kr. søges dækket af ki
rkekassens frie midler.

Sager:
Byggeregnskab - Vitved Kirke - Udskiftning af gulv i k
or (2018 - 40704)

Bilag:
Scan0006

Godkendt
 
Overskridelse af budgettet finansieres af frie midler 

9 - Hørning Præstebolig: Færdiggørelse af have og s
kur

Anmodning om færdiggørelse af diverse arbejder i fo
rbindelse med opførelsen af Hørning Præstebolig.
 
Budget: 153.898,25 kr.
 
Egne midler til finansiering: 204.566,57 kr.

Sager:
Byggesag - Hørning Præstebolig - Anvendelse af midl
er til færdiggørelse (2018 - 24294)

Bilag:
Færdiggørelse af byggeriet på Nørregårds Allé, Re Pri
s på skur op af gavl. Nørregårds Alle 32. 8362 Hørnin

Godkendt.
 
Der er indhentet et andet tilbud, som er dyrere end 
det først indhentede. Menighedsrådet afventer et tr
edje tilbud, som dog ikke kan overstige det foreligge
nde tilbud.
 
Der skal muligvis indhentes byggetilladelse fra Skand
erborg Kommune, hvilket arkitekten undersøger og i
ndhenter i så tilfælde.



g, Fwd Tilbud gardiner, VS Haveplan, Regnskab bolig 
pr. 15.11.2018, Færdiggørelse

10 - Adslev Menighedsråd: Ansøgning om 5%-midler

Ansøgning om 5%-midler til udførelse af synsudsatte
arbejder ved Adslev Kirke 

Sager:
5%-midler - Adslev Kirke - Synsudsatte arbejder (201
8 - 40356)

Bilag:
Ansøgning om tillægsbevilling

Godkendt.

11 - Gl. Rye Kirke: Projekt for renovering af Skt Søre
ns Kirke, inkl. rådgivningsaftale

a. Behandling af projekt for renovering af Skt. Sørens
Kirke, Gl. Rye, med et budget på 3.728.452 kr.
b. Godkendelse af rådgivningsaftale 

Sager:
Byggesag - Gl. Rye Kirke - Skanderborg Provsti - Indve
ndig renovering (2018 - 33602)

Bilag:
Gl. Rye Kirke - ansøgning om principgodkendelse, 30
2061 Gl Rye Kirke - projektbeskrivelse 28092018, 302
061 Gl Rye Kirke - følgeskrivelse ansøgning, Oplæg til 
rådgiveraftale Gl Rye Kirke_28092018

a. Projektet videresendes til stiftets godkendelse me
d anbefaling
b. Godkendt
 
Projektets budget er i overensstemmelse med de bev
ilgede anlægsmidler 

12 - Galten Kirke: Rådgivningsaftale for udskiftning 
af tag

Godkendelse af rådgivningsaftale for udskiftning af t
ag på Galten Kirke 

Sager:
Byggesag - Galten Kirke - Skanderborg Provsti - Udski
ftning af tag (2018 - 5834)

Bilag:
Kontrakt ABR 18 aftale for Galten Kirke, oktober 201
8 (1)

Godkendt. 

13 - Hylke Kirke, tilgængelighedsprojekt: Revideret r
ådgivningsaftale

 
Arkitekthonoraret er nedsat med 30.000 kr. Der er ik
ke indregnet honorar til landskabsarkitekt.



Revideret rådgivningsaftale for arkitektarbejde i forb
indelse med tilgængelighedsprojekt.
 
Anne Mette Exner har modtaget ca. 100.000 kr. for h
idtil udført arbejde på projektet. Hendes honorar for 
fremtidige arbejder er nedsat fra 33% til 27% af hånd
værkerudgifter - fra 206.250 kr. til 168.750 kr. Hertil 
kommer honorar til landskabsarkitekt på 81.250 kr.
 
Alle tal inkl. moms

Sager:
Byggesag - Hylke Kirke - Skanderborg Provsti - Tilgæn
gelighed (2018 - 14392)

Bilag:
Fwd Hylke - rådgiverkontrakt, 2018.11.16 Aftaleform
ular Hylke Kirke, Overslag på tidsforbrug arkitekt, Ov
erslag samlede udgifter, Hylke Kirke - svarskrivelse 2
6 X 2018

 
Provstiudvalget er fortsat af den opfattelse, at honor
aret er for højt, hvorfor der ikke bevilges yderligere
midler til honorarer i det tilfælde, at det beregnede t
imetal i aftalen viser sig at være utilstrækkeligt. Rådg
ivningsaftalen godkendes derfor under forudsætning
af, at der ikke kan udbetales højere honorar end det,
der er angivet i rådgivningsaftalen.
 
Provstiudvalget forholder sig ikke til projektets vider
e forløb, før der foreligger en helhedsplan for kirkegå
rd, parkeringsplads og tilgængelighedsprojekt.
 
Menighedsrådet har fået bevilget 70.000 kr. til udarb
ejdelse af helhedsplan. Derved resterer der 20.000 kr
., som menighedsrådet kan finansiere af sine frie mid
ler.

14 - Sneptrup Præstegård: Salg af anden jord og forl
ængelse af forpagtningskontrakt

Anmodning om salg af anden jord samt forlængelse
af forpagtningskontrakt med Hylke Rideskole

Sager:
Salg af ejendom - Sneptrup Præstegård - Jord ved Te
bstrupvej 36 (2018 - 17193)

Bilag:
Fw Jordsalg i Hylke, Satelitfoto Præstegården

Det godkendes, at menighedsrådet forlænger forpag
tningsaftalen med rideskolen for et år og så i stedet a
t søge at sælge anden jord til finansiering af renoveri
ngen af Sneptrup Præstegård.
 
Godkendelsen forudsætter, at igangværende forpagt
ningskontrakter overholdes.

15 - Bestyrelsen for fælles kirkegårdsdrift: Ansøgnin
g om likviditetslån

Anmodning om likviditetslån på 300.000 kr. til opstar
t af kirkegårdssamarbejdet.

Sager:
Likviditetslån - Bestyrelsen for fælles kirkegårdsdrift -
Opstart af kirkegårdsdrift (2018 - 40341)

Bilag:
Ansøgning - likviditetslån

Godkendt.
 
Lånet skal være tilbagebetalt senest et år efter udbet
alingstidspunktet

16 - Skanderup Kirkegård: Ansøgning om midler til g
ennemførelse af etape 1

Der godkendes bevilling af 190.000 kr. + moms til ud
arbejdelse af projektet fra udviklingspuljen.
 



Ansøgning om godkendelse af etape 1 af helhedspla
n for Skanderup Kirkegård samt budget for gennemf
ørelsen 
 

Sager:
Byggesag - Skanderup Kirkegård - Helhedsplan (2018 
- 6723)
Byggesag - Skanderup Kirkegård - Helhedsplan (2018 
- 6723)
Byggesag - Skanderup Kirkegård - Helhedsplan (2018 
- 6723)

Bilag:
Ansøgning - Helhedsplan - Skanderup Kirkegård, Ans
øgning - Helhedsplan, Til Skanderborg MR vedr helhe
dsplan for Skanderup Kirkege5rd (1), Skanderup udvi
klingsplan Etape 1 Print 2 (2), Skanderup Anlægsover
slag 20181025, Notat projekt og økonomi oktober 20
18, Skanderup Kirkegård - udviklingsplan, SKdoc0042
8120181128110707, Udviklingspulje, oversigt

Herefter kan menighedsrådet indsende anlægsønske
på den resterende finansiering af projekt i forbindels
e med budgetprocessen for 2020. Provstiudvalget be
sluttede at prioritere anlægsønsket for Skanderup Kir
kegård på budget 2020, men provstiudvalget er samt
idig nødt til at tage det forbehold, at en eventuel neg
ativ udvikling af udskrivningsgrundlaget kan have ind
flydelse på den endelige bevilling til projektet.
 
Provstiudvalget hæfter sig ved den høje pris på de tr
æer, der tænkes plantet på kirkegården som erstatni
ng for de nuværende. Der bør indhentes flere tilbud i
forbindelse med licitationen på arbejdet. Menigheds
rådet kan med fordel også forsøge at genforhandle a
rkitekthonoraret.  

17 - Galten Sogn: Synsprotokoller 2018

a. Synsprotokol for Galten Kirke, Kirkegård og Sogneg
ård
b. Synsprotokol for Galten Præstebolig

Sager:
Syn - Galten Sogn - 2018 (2018 - 38981)

Bilag:
Synsudskrift for kirke og kirkegårde (1), Synsudskrift f
or præstegårde og boliger

a. Godkendt under forudsætning af budgetmæssig d
ækning. 
b. Godkendt under forudsætning af budgetmæssig d
ækning. 
 

18 - Veng Kirke: Synsprotokol 2018

Protokol fra synet over Veng Kirke og Kirkegård 2018 

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

Bilag:
Synsrapport veng 2018

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dæk
ning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 - Skanderborg Sogn: Byggeregnskab for præstebo
liger

Godkendt.



Byggeregnskab for køb, salg og istandsættelse af præ
steboliger i Skanderborg. Ansøgning om i alt 810.316
,45 kr. af budgetreserven.
 
Omkostningerne ved skifte af præstebolig, inkl. diffe
rence mellem køb og salg er godkendt af provstiudva
lget på sit møde den 3. oktober 2017. Byggeregnskab
et opgør disse omkostninger til 645.926 kr.
 
Hertil kommer en fordyrelse på 164.390,45 kr., der p
rimært er opstået som følge af dyrere istandsættelse
af Harevej 23 end budgetteret.

Sager:
Byggeregnskab - Skanderborg Sogns præsteboliger - 
Køb af Harevej 23 og salg af Svalevej 6 (2018 - 40867)

Bilag:
Aktdokument, Byggeregnskab - præsteboliger, Bygge
regnskab2018

20 - Evt.
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