
Referat
Skanderborg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 23. oktober 2018 - d. 23-10-2018 kl. 15:30 til 19:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat og dagsorden

a. Underskrivning af referat fra møde den 22. august
2018
b. Godkendelse og underskrivning af referat fra
møde den 6. september 2018
c. Godkendelse af dagsorden til møde den 23.
oktober 2018

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 6.
september 2018 (2018 - 26676)

Bilag:
Referat fra Provstiudvalgsmøde 6. september 2018 -
1. udgave

a. Underskrevet
b. Godkendt og underskrevet
c. Godkendt. Punkt 3 om F2 fra dagsordenen flyttes
til punkt 43

2 - Orientering

a. Provst
b. MI-udvalg
c. Personalekonsulent 

a. Provsten orienterede om 5 sager:
1. Ovsted-Tåning-Hylke Menighedsråd har søgt om
at få den ledige præstestilling opslået som en 2-årig
stilling uden bopælspligt, mens Sneptrup Præstegård
renoveres. Kirkeministeret har returneret
ansøgningen med det svar, at den skal sendes til
høring hos Præsteforeningen, ligesom ministeriet
udbeder sig en uddybelse af menighedsrådets
grunde til at slå stillingen op uden bopælspligt.
2. I Dover-Alling-Tulstrup Pastorat fratræder Erik
Bredmose fratræder sin stilling pr. 31.12.18.
Menighedsrådene i Ry-bladet indsender en fælles
indstilling af deres syn på pastoratsstrukturen i Ry-
bladet til biskoppen primo november.
Rådighedsordningen skal dække Erik Bredmoses
ferieafvikling i november og december.
3. Den fælles kommunikationsdag, som oprindeligt
var planlagt til ultimo oktober, er udskudt til marts
2019.



4. Angående avlsbygningerne i Adslev, har Adslev
Menighedsråd på et menighedsrådsmøde
besluttet, at man vil have en egentlig overtagelse af
avlsbygningerne med en formel adskillelse gennem
tinglysning m.v., hvorfor man ikke vil
følge Kirkeministeriets forslag om at overdrage
bestyrelsen af bygningerne til Adslev
Menighedsråd. Det undersøges i Århus Stift, om
overtagelsen derfor skal følge reglerne i Cirkulære
om fast ejendom under menighedsrådenes
bestyrelse, hvilket betyder, at salget skal ske via
ejendomsmægler med ejendomsvurdering og ved
annoncering. Provstiudvalget kan dog efter
ansøgning fra menighedsrådet godkende, at
annoncering af salget hos en ejendomsmægler
undlades, når der sælges til andre menighedsråd
eller til anden offentlig myndighed. Til gengæld skal
der indhentes vurdering af ejendommen fra to
ejendomsmæglere, også selvom handlen finder sted
mellem to menighedsråd. Spørgsmålet bliver heraf,
om salgssummen så kan være 1 kr., som
menighedsrådene ellers har aftalt, eller om Adslev
Menighedsråd skal betale den vurderede
markedspris til to andre
menighedsråd. Hvis sidstnævnte gælder vil
også blive et provenu, som skal fordeles i henhold til
Lov om folkekirkens økonomi og Bekendtgørelse om
bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen,
hvilket vil sige forholdsmæssigt efter antallet af
medlemmer af folkekirken i de pågældende sogne.
5. Endelig orienterede provsten om, at Århus Stift
har principgodkendt tilgængelighedsprojektet
ved Hylke Kirke under forudsætning af
rådgivningsaftale og balance i honorarudgifter.
 
b. Leif Christoffersen refererede fra MI-udvalgets
seneste møde den 18. september. Kalkningerne for
2018 er gennemført, hvilket ligeledes afslutter 2.
runde af kalkningsordningen, hvor Skanderup, Ry og
Ovsted  Kirker har deltaget. MI-udvalget anbefaler,
at disse tre kirker fortsætter i den rullende
vedligeholdelsesordning. Ovsted og Tåning Kirker har
tilkendegivet, at man vil være med, mens det også
overvejes i Vitved. Der skal overfor
menighedsrådene gøres opmærksom på, at
kirkeværgerne selv skal holde øje med at arbejdet
udføres i overensstemmelse med aftalen, og at de
har påtalepligten, hvis kalkningen ikke lever op til
forventningerne. Der har dog gennemgående været
positive tilbagemeldinger på kalkningerne, bortset
fra Blegind, der har trukket sig ud af
ordningen, hvilket dog har andre årsager. Leif
Christoffersen vil gerne have en generel samtale



med Dansk Kirkekalk, bl.a. om en plan
for kalkningerne.
På mødet blev stabilisering af gravminder også
drøftet, og man nåede frem til, at den opgave ligger
hos menighedsrådene, da der ingen fordele er ved,
at MI-udvalget går ind i det arbejde.
 
c. Personalekonsulenten mindede om, at der er
ERFA-møde for gravere og kirkeværger den 13.
december 2018, og at der skal meldes til.
Kirkegårdsleder, Jens Dejgaard, Silkeborg Kirkegårde
holder oplæg om gravminder samt pleje- og
udviklingsplaner.
Der er nu ansat en teamleder til regnskabskontoret,
og valget er faldet på Bjarne Holm, Århus, der starter
1. november 2018. Der var ca. 10 ansøgere til
stillingen. Bjarne Holm har job lignende dette, bare i
boligforeningsregi. Pernille Weldingh og Gitte
Fensman laver et introduktionsforløb for Bjarne
Holm, og der er lavet aftale om, at han kan komme
med i en ERFA-gruppe for regnskabsførere.
Niels Peter Skrubbeltrang spurgte, om kan laves
fælles lønkontor i provstiet, da det er en opgave,
som mange menighedsråd gerne vil af med. Man
kunne inddrage regnskabskontoret i den opgave.
Vedrørende kirkegårdssamarbejdet, så er der
samtaler til kirkegårdslederstillingen mandag den 29.
oktober 2018, og Pernille Weldingh oplyste, at der
har været mange meget kvalificerede ansøgere. Bl.a.
en landskabsarkitekt, der har tilbudt sig i praktik.
Vedkommende kunne evt. kobles på nogle projekter
på kirkegårdene. Tilbuddet om praktik sendes ud til
graverne inden ERFA-mødet.

3 - Drøftelse af provstifaciliteter

Videreførelse af drøftelsen om provstifaciliteter 

Drøftelsen om provstifaciliteter fortsatte med en
sondering af provstiudvalgets holdning til nye
provstifaciliteter. De nuværende faciliteter er ikke
længere tilstrækkelige, især ikke hvis provstiets
nuværende - og kommende ansatte som følge af
flere opgaver - skal samles på ét kontor. Den
nyansatte regnskabsfører er således blevet placeret
på satellitkontor i Kirkecenter Højvangen i
Skanderborg.
 
Drøftelsen viste, at der er meget forskellige
holdninger til provstifaciliteter, og der blev
argumenteret for en række synspunkter:
 
1. Spørgsmålet om tilstrækkelig plads er vigtigere
end placering. 
2. Provstifaciliteterne skal ikke nødvendigvis ligge i
forbindelse med provstens embede.
3. Provstifaciliteterne samles på ét sted - enten i



selvstændigt lejemål eller i (tilbygning til) en
sognegård.
4. Samling giver stærkere fællesskab og bedre
udnyttelse af hinandens ressourcer, men følger også
en koncerntankegang.
5. I selvstændigt lejemål forbliver
provstiet uafhængigt af menighedsrådene, hvilket er
godt forvaltningsmæssigt.
6. Provstifaciliteterne spredes på forskellige sogne,
sådan at fremtidige medarbejdere fordeles over hele
provstiet. 
7. Spredning af medarbejderne modvirker
centralisering og bevarer forbindelsen til sognelivet.
 
Den foreløbige konklusion blev, at den nuværende
indretning ikke er optimal, men at faciliteternes
størrelse, placering og spredning kan diskuteres.
Provstiudvalget aftalte at fortsætte samtalen om
faciliteter i 2019.

4 - Fastlæggelse af mødedatoer i 2019

Fastlæggelse af mødedatoer i 2019.

Sager:
Provstiudvalg - Møder og vigtige datoer 2019 (2018 -
33006)

Bilag:
PU-møder i 2019 Skanderborg Provsti

Provstiudvalget fastlagde følgende datoer for møder
og budgetsamråd i 2019:
 
1. provstiudvalgsmøde: Tirsdag den 29. januar kl.
16.30
2. provstiudvalgsmøde: Onsdag den 13. marts kl.
15.30
3. provstiudvalgsmøde: Tirsdag den 30. april kl. 15.30
Indledende budgetsamråd: onsdag den 8. maj kl.
19.00
4. provstiudvalgsmøde: Torsdag den 20. juni kl. 15.30
5. provstiudvalgsmøde: Torsdag den 22. august kl.
15.30
Afsluttende budgetsamråd: tirsdag den 3. september
kl. 19.00
6. provstiudvalgsmøde: Torsdag den 5. september kl.
16.30
7. provstiudvalgsmøde: Mandag den 21. oktober kl.
16.30
8. provstiudvalgsmøde: Torsdag den 12. december
kl. 15.30

5 - Budget 2019: Ligning til Vitved Kirkekasse i 2019

Til orientering om ændring af mellemregning med
Skanderborg Kommune.
 
Der er på budget 2018 og budget 2019 ikke blevet
medtaget fremskrivning af det beløb, som
Skanderborg får fra Århus Provstierne til Vitved.
Beløbet udgjorde i 2018 18.061 kr. og 36.971 kr.,
hvilket betyder, at provstiets mellemregning med
kommunen kommer til at udgøre 152.955 kr. ultimo

Provstisekretæren orienterede om en ændring af
mellemregningen med Skanderborg Kommune
ultimo 2019. Ændringen skyldes, at der på budget
2018 og budget 2019 ikke er blevet medtaget
fremskrivning af det beløb, som Skanderborg Provsti
får fra Århus Provstierne til Vitved Sogn. Beløbet
udgør i 2018 18.061 kr. og 36.971 kr. i 2019, hvilket
betyder, at provstiets mellemregning med
kommunen kommer til at udgøre 152.955 kr. ultimo
2019.



2019.

Sager:
Budget 2019 - Skanderborg Provsti - Udmelding af
ligning (2018 - 28279)

Bilag:
SV Til budgetprovst i Århus vedr. ligning for 2019
(STPR F2 197307)

6 - Radonmålinger

Tilbud på radonmålinger:
Søren Garde, Hammel: 49.494 kr.
Energitjenesten: 31.550 kr.  

Sager:
MI-udvalg - Radonmålinger i tjenesteboliger (2018 -
32843)

Bilag:
Radontests, Tilbud på radonmåling. Skanderborg
Provsti, SV: Radontests, Radonundersøgelse,
Skanderborg Provsti

Leif Christoffersen redegjorde for de indhentede
tilbud, som er sammenlignelige, hvorfor forskellen
altså udgør 18.000 kr. Derfor vælges Energitjenesten
til at udføre opgaven med radonmålinger i provstiets
tjenesteboliger uden radonsikring. 
 
Provstiudvalget besluttede, at der også skal
medtages sognegårde og graverbygninger med
kontorer, der anvendes dagligt, samt
forpagterboligerne i Fruering og Sneptrup.
Menighedsrådene kontaktes for at afdække, hvilke
bygninger der ikke er radonsikrede.
 
Der bevilges midler af udviklingspuljen til formålet,
hvilket vil sige 31.550 kr. + yderligere tilbud på de
relevante sognegårde, graverbygninger og
forpagterboliger.

7 - Ovsted-Tåning-Hylke MR: Aftale for salg af jord

Anmodning om godkendelse af aftale om salg af jord
for 2.100.000 kr. til Hylke Rideskole

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

Bilag:
købsaftale 001, købsaftale 002

Der er opstået usikkerhed om handlens
gennemførelse, da det er uvist, om den ene ejer af
rideskolen genvinder sin førlighed efter en ulykke.
Det antages dog, at den anden ejer vil videreføre
rideskolen og således fortsat er interesseret i at købe
jorden.
 
Købsaftalen godkendes til senere effektuering, da
køberne ikke kan tage stilling i den nuværende
situation. Provstiudvalget skal meddeles, hvis købet
ikke kan gennemføres.

8 - Hørning-Blegind-Adslev Pastorat: salgsaftale for
forpagterbolig i Adslev

Anmodning om godkendelse af aftale om salg af
forpagterboligen i Adslev for 1.248.000 kr. til Arne og
Rikke Bertelsen. 

Sager:
Salg af ejendom - Adslev Forpagterbolig, Kollens
Møllevej 3 - Hørning-Blegind-Adslev Pastorat (2018 -
32829)

Godkendt



Bilag:
Købsaftale Kollens Møllevej 3

9 - Hørning-Blegind-Adslev Pastorat:
Forpagtningskontrakt for præstegårdsjord i Adslev

Anmodning om godkendelse af forpagtningskontrakt
mellem Hørning-Blegind-Adslev Pastorat og Jens
Jacob Janfelt om forpagtning af Adslev
Præstegårdsjord på 13,2 ha.
 

Sager:
Forpagtning - Hørning-Blegind-Adslev Pastorat -
Adslev Præstegårdsjord (2018 - 31854)

Bilag:
Forpagtningskontrakt, Forpagtningskontrakt

Godkendt

10 - Låsby Kirkegård, byggeregnskab for
materialeplads

Byggeregnskab for ny materialeplads ved Låsby
Kirkegård. Budget: 750.000 kr. Realiseret resultat:
741.306,40 kr. 
 
Bevilling af 154.362 kr. godkendt på provstiudvalgets
møde den 22. juni 2017
Udbetalt 145.668,40 kr. af 5%-midlerne den 18.
september 2018

Sager:
Byggesag - Låsby Kirkegård - Ny materialeplads (2018
- 28969)

Bilag:
Oversigt over midler - materialepladsen, Udbetaling
af 5% midler, Byggeregnskab 2

Godkendt.
 
Byggeregnskabet skal uploades til Dataarkivet og
revideres sammen med kirkekassens regnskab.

11 - Låsby Kirke: Renovering af Låsby Kirkes tag

Ansøgning om 70.306,25 kr. af 5%-midler til
udbedring af udhæng og teglsten på kirkeskibets
sydside, jf. synsprotokol fra 2018. 

Sager:
Byggesag - Låsby Kirke - Skanderborg Provsti -
Renovering af kirketag og udhæng (2018 - 30026)

Ansøgningen godkendes.
 
Provstiudvalget besluttede dog at indskærpe over for
menighedsrådet, at ansøgningen burde have været
indsendt som et anlægsønske, da tagstenenes
forfatning allerede var kendt i 2017, jf.
synsrapporten for Låsby Kirke fra 2017.



Bilag:
Renovering af kirketag Låsby, Renovering af kirketag
Låsby Byg sept. 18, Renovering af kirketag Wils sept.
18

12 - Blegind Kirkegård: Ombygning af indgangsparti

Ansøgning om 55.000 kr. af 5%-midlerne til
ombygning af indgangspartiet på Blegind Kirkegård.
 
Stiftsøvrigheden er godkendende myndighed i
forbindelse med al indhegning af kirkegårde.
 

Sager:
Byggesag - Blegind Kirkegård - Skanderborg Provsti -
Ombygning af indgangsparti (2018 - 15588)

Bilag:
Skanderborg Provsti, Blegind
kirke_kirkegårdspiller_2018-10-03, VS Fra NM
Rapport vedr. udvendig besigtigelse af Blegind Kirkes
tårn og kirkegårdsportal, Blegind kirke Udvendig
kalkning

Midlerne godkendes under forudsætning af,
at menighedsrådet følger Århus Stifts afgørelse i
sagen.
 
Provstiudvalgets bygningskyndige, arkitekt Mogens
Svenning, og Nationalmuseet har fremsendt
forskellige forslag til løsning af problemet med
indgangsportalen på Blegind Kirkegård.
Provstiudvalget besluttede at anbefale Mogens
Svennings forslag til stiftets godkendelse.

13 - Skanderborg Sogn: ansøgning om 5%-midler

Ansøgning om 273.374 kr. af 5%-midlerne til
dækning af uforudsete udgifter til løn i forbindelse
med sygemeldt kirketjener

Sager:
Personale - Skanderborg Sogn - Sygemeldt
kirketjener - Ansøgning om 5%-midler (2018 - 32528)

Bilag:
Ansøgning 5%-midler 2018 Refus sygdom kirketjener
m bilag

Ansøgningen mangler oplysninger om indhentet
refusion af sygedagpenge.
 
Provstiudvalget godkender et beløb af 5%-midlerne,
der svarer til de reelle udgifter, som menighedsrådet
har haft i forbindelse med sygemeldingen, hvilket vil
sige differencen mellem lønudgifter og indtægt
fra sygedagpengerefusion.
 
Menighedsrådet anmodes om en korrekt opgørelse
af udgifter.

14 - Hørning Præstebolig: Plan for færdiggørelse af
have, skur m.m.

 

Provsten orienterede om sagens stilling. Der er
blevet udarbejdet en plan for færdiggørelse af have
og skur, men der mangler fortsat et budget for
gennemførelsen.
 
Provstiudvalget har tidligere godkendt anvendelse af
overskuddet fra salget af Hybenvænget samt
bevillingen af 5%-midler i fornødent omfang med
den betingelse, at menighedsrådene indsender en
samlet plan for arbejdet.
 



Provsten bad om, at man trods den manglende
opfyldelse af betingelserne kunne sætte arbejdet
med at plante en hæk i gang inden vinterens komme.
Dette godkendte provstiudvalget, men forudsatte, at
der indhentes et prisoverslag, inden arbejdet sættes
i gang.

15 - Synsrapport for Sneptrup Præstegård

Synsprotokol fra menighedsrådets syn over Sneptrup
Præstegård 2018 

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

Bilag:
Synsudskri  for præstegårde og boliger

Synsrapporten tages til efterretning.
 Provstiudvalget afventer en helhedsplan for
præstegården, hvori forpagterboligens fremtid også
er indarbejdet.

16 - Synsrapport for Storring Præstegård

Synsprotokol fra menighedsrådets syn over Storring
Præstegård 2018 
 

Sager:
Syn - Storring Præstegård - 2018 (2018 - 31856)

Bilag:
2018-09-18, Præstegårdssyn

Godkendt under forudsætning for budgetmæssig
dækning.
 
Der medsendes synsskabeloner til menighedsrådet. 

17 - Synsprotokol for Dover Kirke

Synsprotokol fra menighedsrådets syn over Dover
Kirke 2018 
 

Sager:
Syn - Dover Kirke og kirkegård - 2018 (2018 - 31852)

Bilag:
Dover Synsforretning 2018

Godkendt under forudsætning for budgetmæssig
dækning.
 
Det fremgår ikke af synsudskriften, om der har været
en lovbefalet bygningskyndig med til synet.

18 - PU-Kasse: endelig budget 2019

Endelig budget 2019 for PU-Kassen 

Sager:
Budget 2019 - Skanderborg PU-Kasse - Endelig
budget (2018 - 32652)

Skanderborg Provstiudvalg, CVR-nr. 30091531,
Budget 2019, endelig budget afleveret d. 12-10-2018
10:52 godkendt.



Bilag:
PUK - Endelig budget 2019, PFW - budget 2019

19 - PU-Kasse: 3. kvartalsrapport

3. kvartalsrapport 2018 

Sager:
Regnskab 2018 - Skanderborg PUK -
Kvartalsrapporter (2018 - 15524)

Bilag:
3. kvartalsrapport 2018

Godkendt

20 - PU-Kasse: revisionsprotokollat og påtegning

Behandling af revisionsprotokollat for Skanderborg
PU-Kasse 

Sager:
Regnskab 2017 - Skanderborg PU-Kasse - Revision
(2018 - 30229)

Bilag:
Protokollat til årsregnskab 2017, Påtegning til
regnskab 2017

Revisionsprotokollatet godkendes, idet
provstiudvalget tager anbefaling om udarbejdelse af
oversigt vedrørende multimedier til efterretning.
 
Revisionens bemærkninger om væsentlig svaghed i
den interne kontrol tages til efterretning i form af
opfølgende bilagskontrol, hvilket har været praksis i
årevis.

21 - Revisionsprotokollat for Adslev Kirkekasse

Behandling af revisionsprotokollat for Adslev
Kirkekasses regnskab 2017 

Sager:
Regnskab 2017 - Adslev Kirkekasse -
Revisionsprotokollat (2018 - 30805)

Bilag:
Adslev

Revisionsprotokollat godkendes. Provstiudvalget
påpeger, at revisionens anbefaling om genetablering
af frie midler finder sted snarest.

22 - Revisionsprotokollat for Alling Kirkekasse

Behandling af revisionsprotokollat for Alling
Kirkekasses regnskab 2017 
 

Sager:
Regnskab 2017 - Alling Kirkekasse -
Revisionsprotokollat (2018 - 30804)

Revisionsprotokollatet godkendes, men
provstiudvalget henstiller, at revisionens anbefaling
om berigtigelse af tinglysningsforhold bringes i
orden.



Bilag:
Alling

23 - Revisionsprotokollat for Blegind Kirkekasse

Behandling af revisionsprotokollat for Blegind
Kirkekasses regnskab 2017 
 

Sager:
Regnskab 2017 - Blegind Kirkekasse -
Revisionsprotokollat (2018 - 30803)

Bilag:
Blegind

Revisionsprotokollatet godkendes uden
bemærkninger.  

24 - Revisionsprotokollat for Dover Kirkekasse

Behandling af revisionsprotokollat for Dover
Kirkekasses regnskab 2017 
 

Sager:
Regnskab 2017 - Dover Kirkekasse -
Revisionsprotokollat (2018 - 30809)

Bilag:
Dover

Revisionsprotokollatet godkendes uden
bemærkninger.  

25 - Revisionsprotokollat for Fruering Kirkekasse

Behandling af revisionsprotokollat for Fruering
Kirkekasses regnskab 2017 
 

Sager:
Regnskab 2017 - Fruering Kirkekasse -
Revisionsprotokollat (2018 - 30812)

Bilag:
Fruering

Revisionsprotokollatet godkendes, men revisionens
bemærkninger om, at regnskab for menighedsplejen
skal angives, ligesom der bør ændres på
hyppigheden af fakturering,

26 - Revisionsprotokollat for Galten Kirkekasse

Behandling af revisionsprotokollat for Galten
Kirkekasses regnskab 2017 
 

Revisionsprotokollatet godkendes uden
bemærkninger.  



Sager:
Regnskab 2017 - Galten Kirkekasse -
Revisionsprotokollat (2018 - 30781)

Bilag:
Galten

27 - Revisionsprotokollat for Gl. Rye Kirkekasse

Behandling af revisionsprotokollat for Gl.
Rye Kirkekasses regnskab 2017 
 

Sager:
Regnskab 2017 - Gl. Rye Kirkekasse -
Revisionsprotokollat (2018 - 30798)

Bilag:
Gl. Rye

Revisionsprotokollatet godkendes, men
provstiudvalget påpeger, at revisionens henstilling
om biregnskab efterkommes. 

28 - Revisionsprotokollat for Hylke Kirkekasse

Behandling af revisionsprotokollat for Hylke
Kirkekasses regnskab 2017 
 

Sager:
Regnskab 2017 - Hylke Kirkekasse -
Revisionsprotokollat (2018 - 30808)

Bilag:
Hylke

Revisionsprotokollatet godkendes uden
bemærkninger. 

29 - Revisionsprotokollat for Hørning Kirkekasse

Behandling af revisionsprotokollat for Hørning
Kirkekasses regnskab 2017 
 

Sager:
Regnskab 2017 - Hørning Kirkekasse -
Revisionsprotokollat (2018 - 30815)

Bilag:
Hørning

Revisionsprotokollatet godkendes uden
bemærkninger. 

30 - Revisionsprotokollat for Låsby Kirkekasse

Behandling af revisionsprotokollat for Låsby

Revisionsprotokollatet godkendes uden
bemærkninger. 



Kirkekasses regnskab 2017 
 

Sager:
Regnskab 2017 - Låsby Kirkekasse -
Revisionsprotokollat (2018 - 30791)

Bilag:
Låsby

31 - Revisionsprotokollat for Ovsted Kirkekasse

Behandling af revisionsprotokollat for Ovsted
Kirkekasses regnskab 2017 
 

Sager:
Regnskab 2017 - Ovsted Kirkekasse -
Revisionsprotokollat (2018 - 30807)

Bilag:
Ovsted

Revisionsprotokollatet godkendes uden
bemærkninger. 

32 - Revisionsprotokollat for Ry Kirkekasse

Behandling af revisionsprotokollat for Ry Kirkekasses
regnskab 2017 
 

Sager:
Regnskab 2017 - Ry Kirkekasse - Revisionsprotokollat
(2018 - 30816)

Bilag:
Ry

Revisionsprotokollatet godkendes, men
provstiudvalget henstiller, at
menighedsrådet redegør for de etablerede
samarbejder i regnskabet.

33 - Revisionsprotokollat for Skanderborg
Kirkekasse

Revisionsprotokollat for Skanderborg Kirkekasses
regnskab 2017

Sager:
Regnskab 2017 - Skanderborg Kirkekasse -
Revisionsprotokollat (2018 - 30789)

Bilag:
Skanderborg

Revisionsprotokollatet godkendes, men
provstiudvalget henstiller, at revisionens anbefaling
om ajourført regnskabsinstruks efterkommes.
Desuden, at revisionens henstilling om, at
menighedsrådet behandler det seneste
revisionsprotokollat.



34 - Revisionsprotokollat for Skivholme-Sjelle-
Skjørring Kirkekasse

Revisionsprotokollat for Skivholme-Sjelle-Skjørring
Kirkekasses regnskab 2017

Sager:
Regnskab 2017 - Skivholme-Sjelle-Skjørring
Kirkekasse - Revisionsprotokollat (2018 - 31885)

Bilag:
Skivholme-Sjelle-Skjørring

Revisionsprotokollatet godkendes med følgende
bemærkninger:
 
1. Revisionens henstilling om biregnskab
efterkommes.
2. Menighedsrådet skal følge op på revisionens
bemærkninger om placering af likvide midler.
3. Der skal anvendes seneste version af
regnskabsinstruks.
4. Menighedsrådet bør følge op på menighedsrådets
bemærkninger på side 6, der er som følger i punkter
5-9:
5. Behandling af protokol efter kasseeftersyn på
menighedsrådsmøde.
6. Manglende oplysninger om kollekter.
7. Forkert momsberegning.
8. Bogføring på egenkapital.
9. Bogføringsfejl af gravstedskapitaler.
 
Desuden bør menighedsrådet agere på revisionens
bemærkninger på side 7 vedrørende anlægsarbejder,
anlægsopsparing og frie midler.
I forlængelse heraf bemærker provstiudvalget, at det
ikke har modtaget byggeregnskaber for nyt tag m.m.
på Skivholme Sognegård og projekt for belysning i
Skivholme Kirke til godkendelse.
 
Provstiudvalget udtrykker sin bekymring over de
mange bemærkninger til regnskabet, og yder gerne
regnskabsmæssig bistand til menighedsrådet,
såfremt det ønsker det.

35 - Revisionsprotokollat for Skovby Kirkekasse

Revisionsprotokollat for Skovby Kirkekasses
regnskab 2017
 

Sager:
Regnskab 2017 - Skovby Kirkekasse -
Revisionsprotokollat (2018 - 30795)

Bilag:
Skovby

Revisionsprotokollatet godkendes, men
provstiudvalget henstiller, at der fremover redegøres
for sognets samarbejder, ligesom der vedlægges
biregnskaber for anlægsarbejder. Desuden påpeger
provstiudvalget, at revisionens tidligere
bemærkninger om manglende behandling
af revisionsprotokoller efterkommes.

36 - Revisionsprotokollat for Stilling Kirkekasse

Revisionsprotokollat for Stilling Kirkekasses regnskab
2017
 

Sager:

Revisionsprotokollatet godkendes, men
provstiudvalget henstiller til menighedsrådet, at der
følges op på revisionens bemærkninger om
korrektioner af primoposteringer. Desuden, at
menighedsrådet følger revisionens anbefaling om
underskrift af regnskabsinstruks. Provstiudvalget
henstiller, at menighedsrådet følger revisionens



Regnskab 2017 - Stilling Kirkekasse -
Revisionsprotokollat (2018 - 30794)

Bilag:
Stilling

henstilling om rettidig momsindberetning.  

37 - Revisionsprotokollat for Storring-Stjær
Kirkekasse

Revisionsprotokollat for Storring-Stjær Kirkekasses
regnskab 2017
 

Sager:
Regnskab 2017 - Storring-Stjær Kirkekasse -
Revisionsprotokollat (2018 - 30787)

Bilag:
Storring-Stjær

Revisionsprotokollatet godkendes, men
provstiudvalget henstiller, at revisionens
bemærkninger om manglende angivelse af kollekter
og samarbejder efterkommes.

38 - Revisionsprotokollat for Tulstrup Kirkekasse

Revisionsprotokollat for Tulstrup Kirkekasses
regnskab 2017
 

Sager:
Regnskab 2017 - Tulstrup Kirkekasse -
Revisionsprotokollat (2018 - 30802)

Bilag:
Tulstrup

Revisionsprotokollatet godkendes uden
bemærkninger. 

39 - Revisionsprotokollat for Tåning Kirkekasse

Revisionsprotokollat for Tåning Kirkekasses regnskab
2017
 

Sager:
Regnskab 2017 - Tåning Kirkekasse -
Revisionsprotokollat (2018 - 30797)

Bilag:
Tåning

Revisionsprotokollatet godkendes uden
bemærkninger. 

40 - Revisionsprotokollat for Veng-Mesing
Kirkekasse

Revisionsprotokollatet godkendes, men
provstiudvalget påpeger, at revisionens henstilling
om redegørelse for samarbejder og biregnskab



Revisionsprotokollat for Veng-Mesing Kirkekasses
regnskab 2017
 

Sager:
Regnskab 2017 - Veng-Mesing Kirkekasse -
Revisionsprotokollat (2018 - 30799)

Bilag:
Veng-Mesing

efterkommes.

41 - Revisionsprotokollat for Vitved Kirkekasse

Revisionsprotokollat for Vitved Kirkekasses regnskab
2017
 

Sager:
Regnskab 2017 - Vitved Kirkekasse -
Revisionsprotokollat (2018 - 30811)

Bilag:
Vitved

Revisionsprotokollatet godkendes, men
provstiudvalget påpeger, at revisionens henstilling
om kollektregnskab efterkommes. Ligeså, at
menighedsrådet tager stilling til revisionens
bemærkninger om den væsentlige forøgelse af frie
midler.

42 - Revisionsprotokollat for Voerladegård
Kirkekasse

Revisionsprotokollat for Voerladegård Kirkekasses
regnskab 2017
 

Sager:
Regnskab 2017 - Voerladegård Kirkekasse -
Revisionsprotokollat (2018 - 30817)

Bilag:
Voerladegård

Revisionsprotokollatet godkendes, men
provstiudvalget påpeger, at menighedsrådet tager
stilling til revisionens bemærkninger om placering af
likvide midler samt får behandlet seneste
revisionsprotokollat.  

43 - Status for F2

 

Provstiudvalget bevilgede et engangsvederlag på
35.000 kr. til provstisekretær Mathias Hede Madsen
for hans deltagelse i implementeringen af F2 - det
nye fælles sagsbehandlings- og journalsystem i
Kirkeministeriet, stifter og provstier. 

44 - Evt.

 

 


