
Provstiudvalgsmøde den 11. juni 2018 kl. 15.00 i Holme sognegård. 

Referat: 

1. Referatet fra provstiudvalgsmøde den 15. maj 2018 

Godkendt 

 

2. Orientering/drøftelse 

    - v. provst 

    a) Kolt parkkirkegård.  

Kolt menighedsråd har hyret et advokatfirma til at bistå i sagen om den nye parkkirkegård. Lige nu 

står vi med en kirkegård til 3,7 mill., der ikke kan anvendes. 

Der er indhentet tilbud fra Nygaard til genetablering af parkkirkegården i 30 cm dybde, så dele        

af den fremadrettet kan anvendes til urnebegravelser. Ca. kr. 1.700.000.  

Landskabsarkitekt firmaet Wad har hyret advokat og såfremt der ikke kan findes forlig i sagen giver 

provstiudvalget Kolt menighedsråd opbakning til en voldgiftssag mod arkitektfirmaet - estimeret 

udgift i sagsomkostninger kr. 200.000. 

Kolt menighedsråd blev ved provstesyn i maj 2018 anmodet om at få udarbejdet en udviklingsplan 

for den gamle del af kirkegården med henblik på vurdering af hvilke områder, der skal friholdes for 

nysalg og sættes i ”banken” til etablering af nye urnegravsteder. 

    b) Forsikringsbidrag 2019.  

Folkekirkens selvforsikring vil ikke opkræve forsikrings bidrag i 2019 fra kirkekasserne, hvilket vil 

betyde et væsentlig forøget råderum for kirkekassernes drift i 19. Der udarbejdes oversigt over hver 

kirkekasses besparelse til budgetsamrådet den 4. sept. -18. Samlet svarer det til ca. 2% 

fremskrivning på driften og 3% på lønnen. 

   c) Fyraftensmøde om persondataloven den 19. juni kl. 16.30. v. Stifts jurist Lisa Kolding. 

Invitation til menighedsrådsformænd, kontaktpersoner og præster. Per Thomsen byder velkommen. 

Provsten kan ikke deltage. 

3. Kolt menighedsråds ansøgning forsøgsramme 5.  

   - Dele af bygningsadministrationen ønskes placeret i provstiet. (Kirken).  

Kolt menighedsråd har sendt ansøgning om deltagelse i forsøgsramme 5 til kirkeministeriet, uden 

først at kommunikere med provstiudvalget. Provstiudvalget har dog stor forståelse for, at Kolt 

menighedsråd står over for store udfordringer i forbindelse med de mange nærtstående 

anlægsprojekter – med nyt kirketag, indvendig kalkning og renovering af forkert anlagt kirkegård. 

Såfremt bygningsadministrationen skal placeres ved provstiet, skal der dog være mindst 30% af 

sognene, der ønsker at indgå i forsøget. Det kræver forberedende møder – budgetsamråd og 



formandsmøder - også for afklaring af de økonomiske forhold i forsøget. Provstiudvalget ser det 

ikke realistisk før budget 2020, indtil da er provstiudvalget dog indstillet på at bistå og vejlede Kolt 

menighedsråd i forhold til de forestående projektopgaver. 

 

 

4. Tiset kirkes tag. 

   - ansøgning om 5% midler til understrygning af tag, behandling af borebiller, udskiftning af   

    bjælke. I alt kr. 120.000. Bilag. 

    Rækkefølge:  Nyt tag – kalkning? 

Der er ved provstesyn i 2017 og 2018 konstateret, at kirketagene i henholdsvis Kolt og Tiset 

trænger til udskiftning indenfor de kommende år. 

Efter Tiset menighedsråds eget syn i 2018 med arkitekt bistand er det blevet konstateret at kirkens 

tag trænger til understrygning for at holde vandet ude i perioden frem til taget skal udskiftes. 

Efter at have modtaget menighedsrådets ansøgning om 5% midler til udbedring af forhold i 

tagkonstruktionen, er provstiudvalget i tvivl om den rækkefølge af opgaver, der også indebærer 

indvendig kalkning af kirken. 

Det vil være logisk at kalkning afventer nyt tag. I budget 2019, er der ikke afsat midler til nyt tag i 

Tiset. Det skal derfor vurderes, om behovet for understrygning er så presserende, at det ikke kan 

vente til 2020 eller 2021. 

Da Kolt menighedsråd er i samme situation, arrangerer provsten et fælles møde først på efteråret 

2018 med arkitekt Gert Madsen, Favrskov, der kan være med til at afklare rækkefølge og 

nødvendighed – både internt og i mellem de to sogne. 

 

5. Holme kapel. Stiftets godkendelse. Bilag. 

    – godkendelse af finansiering.  

    Pris kr. 4.780.375 

    Anlægsbevilling 2017/2018   kr. 1.800.000 

    Kirkeembedskapital                kr. 1.137.321 

    Frie midler 2016/2017            kr. 1.421.800 

    Selvfinansiering- driftsmidler  kr.    408.575 

Provstiudvalget godkender den endelige finansiering af projektet omkring bygning af nyt kapel og 

mandskabsbygning i Holme. Provstiudvalget vil sikre sig, at det valgte byggefirma kan stille 

bankgaranti. (Garantien fremgår af den underskrevne kontrakt § 5.1). 



Provstiudvalget konstaterer med tilfredshed, at Holme menighedsråd sammen med frigivelse af 

embedskapital selv finansierer den sidste del af budgettet med friemidler. 

Egon Brauer og Lars Thruesen forlod mødet under dette punkt. 

 

 

 

 

6. Tranbjerg protokol fra provstesyn 2018. Bilag. 

   - gravstedskapacitet – behovsanalyse – udviklingsplan – jordbundsundersøgelse. 

Provstiudvalget finder det svært ud fra den fremsendte behovsanalyse at vurdere, hvornår der 

bliver brug for mere plads på Tranbjerg kirkegård. Der anmodes om, at kirkegårdslederen 

opdatere tallene fra 2014 til 2017 til behovsanalysen og at menighedsrådet følger udviklingen 

mindst hvert andet år af, hvor mange, der rent faktisk bliver begravet og hvordan forholdet mellem 

kiste- og urne begravelser fordeler sig.  

Menighedsrådet med kirkegårdslederen anmodes om at udarbejde en udviklingsplan for den gamle 

kirkegård med henblik på oprettelse af nye gravstedsområder. Derudover skal der udarbejdes en 

plan for etablering af materialeplads. 

Menighedsrådet har rettet henvendelse til landskabsarkitekt Anne Marie Møller vedr. problemer 

med beplantningen på afdeling H. Hun har svaret, hvordan planterne skal holdes. Der er stadig 

problemer og et nyt møde aftales med arkitekten eller et anlægsfirma med forstand på planter. 

Der skal foretages jordbundsundersøgelser af det jordareal, som menighedsrådet ønsker at 

erhverve fra kommunen til etablering af en skovkirkegård. Det skal klarlægges om det overhovedet 

er muligt at nedsætte både kister og urner i dette område. 

Hvis jorden viser sig i orden, vil det være nødvendigt at sikre sig, at området friholdes i kommunens 

lokalplan. 

 

7. Malling materielgård. 

   - ansøgning om anlægsmidler 2019 til renovering kr. 100.000 el. lån i 2018.  

Provstiudvalget afventer budgetproceduren 2019 til det afsluttende budgetsamråd.  

Hvis anlægsmidlerne bevilges til projektet, godkendes det, at beløbet kan lånes i provstiets 

anlægspulje allerede i 2018. 

 

8. Viby synsprotokol 2018. 

   - Kirke, kirkegård og præsteboliger. 



   - Risiko for skimmelsvamp i præstebolig. Menighedsrådets ansøgning om undersøgelse.  

Provstiudvalget afventer undersøgelsesresultatet for skimmelsvamp i præsteboligen. Estimeret 

udgift til renovering af de synsudsatte arbejder i boligen kr. 500.000. En kyndig arkitekt udarbejder 

et projekt, der i så fald indsendes til provstiudvalget. 

Provstiudvalget er opmærksom på, at såfremt der konstateres skimmelsvamp vil det afstedkomme et 

helt andet og højere udgifts niveau for at kunne etablere en god og sund tjenestebolig.  

9. Fredens synsprotokol 2018.  

   - Kirke, kirkegårds, præstebolig og sognegård.  

Godkendt under forudsætning af, at der er budgetmæssig dækning i driftsrammen. 

10. PUK Bidrag budget 2019. CVR-nr. 21113042 Afleveret d. 05-06-2018 11:00 

Godkendt. 

11. Opfordring til provstifest.  

Provstiudvalget bakker op om en fælles provstifest for de ansatte i provstiet men anmoder om at der 

udarbejdes et budget for arrangementet. Provstiudvalget ser det dog først realistisk at projektet 

løber af stablen i 2019, da det ikke er budgetsat i 2018. Provsten stiller sig til rådighed i 

samarbejde om gudstjeneste. 

12. Luther jubilæum. Evaluering.  

Taget til efterretning. 

13. Evt. 

- Oversigt over 5% midlerne udleveret 

 


