
Referat
Skanderborg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 19. juni 2018 d. 19-06-2018, 15:30, 

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

Kommentarer:
 

1 - Godkendelse af referat og dagsorden 
Behandlede sager: 
Mødesag: Provstiudvalgsmøde 1. maj 2018 (2018 - 5727)

Bilag: Referat fra Provstiudvalgsmøde 1. maj 2018 - 2. udgave 
Beskrivelse:
a) Godkendelse af referat fra møde den 1. maj 2018
b) Godkendelse af dagsorden til dagens møde

Referat:
a) Referat af mødet den 1. maj 2018 blev godkendt.
b) Dagsordenen til dagens møde blev godkendt med tilføjelse af punkt vedr. ansøgning fra Ry
Menighedsråd om overførsel af ubrugte anlægsmidler til opsparing til orgelprojekt i Ry Kirke 

2 - Orientering 
Behandlede sager: 
Salg af bolig - Sjelle Præstegård - Præstegårdsvej 1, 8464 Galten - Skanderborg Provsti (2018 -
12866)

Bilag: Til mr med godkendelse af købsaftale for Sjelle Præstegård 
Beskrivelse:
a) Provst
b) MI-udvalg
c) Personalekonsulent 

Referat:
a) Provst
Provsten orienterede bredt om præstesituationen i provstiet. Arbejdet med de strukturændringer i Ry-
bladet, der er affødt af det fremtidige, ledige præsteembede i Dover-Alling-Tulstrup Pastorat, pågår. Der
har senest været afholdt møde for bladets formænd og næstformænd den 7. juni 2018. Provstiet har
indsendt ansøgning om lokalfinansieret opnormering af Stilling i Skovby Pastorat. I Låsby Pastorat er Pia
Husted Blok tilbage fra barsel, men er samtidig deltidssygemeldt. Helene Hay er konstitueret med 50% i
Låsby. Benedikte Baggesgaard har fået ny stilling, hvor præsteembedet i Ovsted-Tåning-Hylke Pastorat er
ledigt fra 1. september 2018. Endelig har Peter Tast, Voerladegård, studieorlov i 3 måneder fra 1.
august; Torben Brink er konstitueret i perioden. Provsten deltager den 4. juli i møde i stiftet
om præstenormeringen i provstiet.
 
Der har været afleveringsforretning på Nørregårds Allé 32, og der afholdes indflytningssyn onsdag den 27.
juni 2018 under ledelse af Anders Bonde.



 
Århus Stift har godkendt salget af Sjelle Præstegård for 1.800.000 kr.
 
b) MI-udvalg
Leif Christoffersen fremdrog de fire punkter, der blev orienteret om på det indledende budgetsamråd:
vejledning til tilbudsindhentning, krav om energimærkning, vedligeholdelse af kirkediger og sikkerhed på
gravmonumenter. Der sendes information om punkterne ud til menighedsrådet, herunder eventuel
deltagelse i fælles løsninger. Herunder drøftede provstiudvalget kort spørgsmålet om radonmålinger af
tjenesteboliger, hvilket tages op af MI-udvalget på sit møde den 18. september 2018.
 
c) Personalekonsulent 
Efter sin ankomst til mødet kl. 18, orienterede Pernille Fischer Weldingh om de igangværende projekter for
samarbejde om fælles kirkegårdsdrift og regnskabskontor. I forhold til kirkegårdsdriften gjorde
personalekonsulent opmærksom på, at der er enkelte gravere, der omtaler projektet for kirkegårde
negativt, da man ser det som en sparerunde, der er presset ned over menighedsrådet fra provstiets side.
Dette er dog ikke et billede, som de deltagende menighedsråd kan genkende, da der medtages nøjagtig det
antal timer ind i samarbejdet, som der har været på de enkelte kirkegårde. Der er opstået ledig stilling, da
en graver har sagt på grund af flytning til Als. Kirkegårdsleder forventes ansat 1. januar 2019.
 
Persondataforordning: Personalekonsulenten opfordrede til at invitere stiftets chefkonsulent, Lisa Kolding,
til at holde et oplæg om den nye persondataforordning for menighedsråd og personale (kordegne). Det
kunne arrangeres som et fyraftensmøde i efteråret, hvor der er taget stilling til mange af de ubesvarede
spørgsmål om regler og procedure, der er i øjeblikket.

3 - Sneptrup Præstegård: Renovering af maskinhus og forpagtningsaftaler 
Behandlede sager: 
Byggesag - Sneptrup Præstegård - Skanderborg Provsti - Maskinhus (2018 - 6119)

Bilag: Sneptrup Præstegård, bygninger og forpagtning 
Beskrivelse:
Drøftelse af sammenhængen mellem bygninger og forpagtningsaftaler med menighedsrådet
 
 

Referat:
Maskinhus og lade blev besigtiget af provstiudvalget sammen med Niels Povlsgaard og Birgit Secher fra
præstegårdsudvalget, inden bygningernes fremtid blev drøftet, herunder forpagtningskontrakt. 
 
Drøftelsen udspandt sig på den helt grundlæggende præmis, at der er der to muligheder for maskinhusets
fremtid: Nedrivning eller renovering. Begge dele har en omkostning på ca. 500.000 kr. Bygningen er dog i så
ringe forfatning, at renovering bliver meget omfattende. Omvendt vil en nedrivning give direkte udsigt til
gylletanken fra sognehuset i Stalden.
 
Menighedsrådet har med en renovering af maskinhuset tænkt det ind i en funktion som opholdsrum med
toiletfaciliteter i forbindelse med præstegårdsstien, der indvies 25. august 2018.
 
Provstiudvalget gjorde dog opmærksom på sin politik om, at pastoraternes bygninger skal kunne oppebære
sin egen drift og/eller have et klart defineret formål i en større ramme. Der blev derfor efterlyst en
helhedsplan for præstegården, hvilket kun bliver mere relevant med den forestående renovering af
præsteboligen og udbud af ny forpagtning for præstegårdsjorden og -bygninger fra august 2019.
 
Resten af samtale foregik derfor inden ramme af en større plan for præstegården og forpagtning som
sådan.



 
For det første blev det foreslået at tage gylletanken ud af forpagtningsaftalen.
 
For det andet er der en udfordring med, at forpagterboligen ligger midt i komplekset, så længe den indgår i
forpagtningen af jorden. I den nuværende aftale betales der for jord, mens boligen er indeholdt i aftalen.
Forpagter betaler ikke leje, men er kun forpligtet til at holde gårdspladsen (ukrudt/sne). I den fremtidig
forpagtningsaftale kan menighedsrådet overveje råderetten over forpagterboligen. I dét indgår også
spørgsmålet om ansvar for vedligeholdelse af bygninger og arealer. Inden menighedsrådet sender
forpagtningen i udbud i foråret 2019, kan det derfor overvejes, om bygningerne skal skilles fra
forpagtningen af jorden.
 
Menighedsrådet ser pastoratet som en samlende faktor i et område med 3 meget selvstændige,
indadvendte byer: Hylke, Tåning og Tebstrup. Præstegården kan derfor være et middel for kirken til at åbne
sig kulturelt for andre grupper på en anden måde end f.eks. områdets tre forsamlingshuse kan. Det blev
foreslået at hente hjælp udefra til at lave en helhedsplan. Denne hjælp - uanset om den kommer i
skikkelse af en arkitekt, en antropolog eller en anden fagperson - skulle også gerne kunne facilitere en
idéproces for anvendelsen af præstegården og få inddraget menigheden til at tænke med. Udgangspunktet
kunne f.eks. tages i det samarbejde, der allerede er med fortællestien og det grønne partnerskab.
 
Konklusionen på mødet blev, at man bør rive maskinhuset ned og så har man perioden frem mod udbuddet
af den næste forpagtning til at få formuleret en helhedsplan for præstegården, der indregner mulighederne
for at lave faciliteter (toiletter osv.) i de øvrige bygninger, f.eks. i laden. Hvis maskinhuset skal væk, skal der
også overvejes, hvad der skal ske med gylletanken, som man får udsigt til fra stalden. Ligeledes skal
forpagterboligen og de øvrige bygninger tænkes ind i planen, sådan at menighedsrådet har taget stilling
til alle de forbehold, der skal tages, når forpagtningen udbydes.
 
Når helhedsplanen foreligger, kan forpagtningsaftalen formuleres. Man kan vælge at lave to udbud, sådan
at man udbyder forpagtningen i sin nuværende form med bygninger og samtidig udbyde jorden alene. Når
buddene kommer ind, kan man så overveje, hvilken model der er mest givtig i forhold til planerne for
præstegården.
 
Det blev ligeledes aftalt med repræsentanterne fra præstegårdsudvalget, at menighedsrådet skal indhente
endnu et tilbud til nedrivning af maskinhuset. Tilbuddet skal indeholde en pris på nedlægning
af gylletanken.
 
Efter at Niels Povlsgaard og Birgit Secher havde forladt mødt, besluttede provstiudvalget at konvertere
menighedsrådets anlægsønske om renovering af maskinhus til nedrivning af samme. Der
sættes yderligere 100.000 kr. af til rådgivning og formulering af en overordnet plan for præstegården.
 
Provstiudvalget forventer, at menighedsrådet tager højde for faciliteter i forbindelse med præstegårdsstien,
når forpagtning udbydes.

4 - PU-Kassen: 1. kvartalsrapport 
Behandlede sager: 
Regnskab 2018 - Skanderborg PUK - Kvartalsrapporter (2018 - 15524)

Bilag: 1. kvartalsrapport 2018 
Beskrivelse:
1. kvartalsrapport for PU-kassen 2018.
 
 



Referat:
(Flyttet fra mødet 'Provstiudvalgsmøde 1. maj 2018').
 
Godkendt.
 

5 - Arealoverdragelse af jordstykke ved Slotsholmen 
Behandlede sager: 
Matrikelændring - Skanderborg Sogn - Arealoverdragelse ved Slotsholmen (2018 - 15258)

Bilag: 20180423 Brev til Provsti_arealoverdragelse 
Beskrivelse:
Godkendelse af Skanderborg MRs beslutning om at overdrage et jordstykke ved Slotsholmen til
Skanderborg Kommune 

Referat:
Rasmus Kolding belyste sagen ved at oplyse, at menighedsrådet har frafaldet sit forbehold om, at det
overdragede areal ikke må bebygges. Det har menighedsrådet gjort i forvisning om, at skulle kommunen
ville bebygge arealet senere, bliver menighedsrådet hørt i den forbindelse, og menighedsrådets indsigelse
vil blive taget til efterretning af kommunen.
 
Provstiudvalget tog Skanderborg Menighedsråds overdragelse af arealet til efterretning.

6 - Blegind MR: ansøgning om 5%-midler 
Behandlede sager: 
Byggesag - Blegind Kirkegård - Skanderborg Provsti - Ombygning af indgangsparti (2018 - 15588)

Bilag: Skanderborg provstiudvalg 8.6.18 
Beskrivelse:
Ansøgning om 80-100.000 kr. af 5%-midler til nyt indgangsparti på Blegind Kirkegård.
 
Stiftet er godkendende myndighed på al indhegning om kirkegårde, inkl. indgangspartier. 

Referat:
Menighedsrådet har indsendt forslag om at nedrive pillerne i det eksisterende indgangsparti og opføre nye
på en ny placering.
 
Da stiftsøvrigheden er den godkendende myndighed i forbindelse med al indhegning af kirkegårde, skal
menighedsrådet få udarbejde et skitseforslag med en beskrivelse af arbejdet, inkl. budget, der indsendes til
stiftet via provstiet. 
 
Provstiudvalget vurderer, at arbejdet ikke er uforudset eller akut, hvorfor der ikke kan bevilges midler af
provstiets 5%-midler. I stedet vil menighedsrådet medtage ansøgningen i de øvrige anlægsønsker på budget
2019.
 
 

7 - Ovsted-Tåning-Hylke MR: ansøgning om 5%-midler 
Behandlede sager: 
5%-midler - Ovsted-Tåning-Hylke Menighedsråd - Ansøgning om midler til sammenlægning (2018
- 15532)



Bilag: Ovsted Tåning Hylke Menighedsråd - anmodning af dækning af udgift vedr.
sammenlægning af kirkegårdsregnskabssystemerne., Faktura Skovbo Data 
Beskrivelse:
Ansøgning om 40.367,19 kr. af 5%-midlerne til udgifter i forbindelse med sammenlægning kirkekasserne i
Ovsted-Tåning-Hylke

Referat:
Godkendt under forudsætning for, at der ikke økonomisk dækning i kirkekassen.
 
Regnskabsføreren anmodes om redegørelse for frie midler.

8 - Ovsted-Tåning-Hylke MR: ansøgning om 5%-midler 
Behandlede sager: 
5%-midler - Tåning Kapel - ansøgning om midler til udskiftning af murværk (2018 - 15535)

Bilag: Ovsted Tåning Hylke Menighedsråd - anmodning af dækning af ekstraudgift vedr. Tåning
Kirke, 20180424_152342, 20180424_152411, 20180424_152417, 20180424_152438,
20180424_152451, 20180424_152500, 20180424_152546 
Beskrivelse:
Ansøgning om 31.000 kr. af 5%-midler til reparation af gavl på kapellet ved Tåning Kirke.

Referat:
Godkendt under forudsætning for, at der ikke økonomisk dækning i kirkekassen.
 
Regnskabsføreren anmodes om redegørelse for frie midler.
 

9 - Skanderborg MR: ansøgning om 5 %-midler 
Behandlede sager: 
5%-midler - Skanderborg Sogn - Ansøgning om midler til opgradering af internet (2018 - 15562)

Bilag: SV Ansøgning - 5 %-midler, AURA og SKANDATA - Juni 2018, AnsøgningJuni18 
Beskrivelse:
Ansøgning om 107.000 kr. af 5%-midlerne til opgradering af trådløs dækning og fibernet.

Referat:
Godkendt af kirkekassens frie midler.
 
Menighedsrådets kasserer har indsendt redegørelse for kirkekassens frie midler, der udgør ca. 10% af
ligningen - som er det niveau, provstiudvalget har sat for at undgå store ophobninger af midler i provstiets
kasser. Provstiudvalget anser dog i praksis frie midler som en slags likviditet stillet til rådighed af provstiet,
hvorfor det er forsvarligt, at menighedsrådene bruger af de frie midler, så niveauet kommer under 10% af
ligningen. 
 
Skulle der sidst på året opstå likviditetsproblemer i kirkekassen, kan man søge 5%-midler til formålet.

10 - Skovby MR: ansøgning om 5%-midler 
Behandlede sager: 
Byggesag - Skovby Kirke - Skanderborg Provsti - Istandsættelse af kalkmalerier (2018 - 15584)

Bilag: Skovby kirke Kalkmalerier NM J.nr 17 - 02403, Kalkmalerier jan. 2018 National Museet,
Skovby.notat.2018 (1) National Museet, Tømrer - Overslag vedr afdækning ag orgel, Murer -



Overslag kalkning i kirken, Konsevator - Restaurering af kalkmalerier (2) 
Beskrivelse:
Ansøgning om 480.000 kr. af 5%-midlerne til istandsættelse af kalkmalerierne i Skovby Kirke.

Referat:
Provstiudvalget vurderer, at arbejdet ikke er uforudset eller akut, hvorfor der ikke kan bevilges midler af
provstiets 5%-midler.
 
I stedet principgodkendes ansøgningen om 480.000 kr. som et anlægsønske på budget 2019, forudsat at der
indhentes yderligere et tilbud på arbejdet fra en konservator.
 
Projektet indsendes til Århus Stiftsøvrighed til godkendelse.  

11 - Veng-Mesing MR: ansøgning om 5%-midler 
Behandlede sager: 
5%-midler - Veng-Mesing Menighedsråd - Ansøgning om midler til likviditet (2018 - 15590)

Bilag: Ansøgning, Dokumentation 
Beskrivelse:
Ansøgning om 113.000 kr. af 5%-midler til diverse uforudsete udgifter, herunder omkostninger i forbindelse
med graverens fratrædelse og forhøjede varmeudgifter samt reparation af varmeanlæg i begge kirker

Referat:
Menighedsrådets ansøgning om likviditet er godkendt med den betingelse, at der kun udbetales fra
bevillingen til de uforudsete udgifter, der måtte opstå i den resterende del af 2018.
 
Midlerne udbetales efter dokumentation for udgifterne.

12 - Hørning Sogn: synsudskrift 2018 
Behandlede sager: 
Syn - Hørning Sogn - 2018 (2018 - 15548)

Bilag: Syn Hørning 2018 
Beskrivelse:
Synsudskrift fra Hørning Sogn 2018 

Referat:
Synsprotokollen er godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning med følgende bemærkninger:
 
Provstiudvalget finder det ærgerligt, at menighedsrådet ikke anvender kirkeministeriets skabelon for
synsudskrifter, da den indeholder nyttig information.
 
Med hensyn til punkterne 8 og 9 vedrørende dige og sten gør provstiudvalget opmærksom på, at
stiftsøvrigheden er den godkendende myndighed i forbindelse med al indhegning af kirkegårde. Når
disse projekter bliver aktuelle, skal menighedsrådet derfor udarbejde et skitseforslag med en beskrivelse
af arbejdet, inklusiv budget, der indsendes til provstiet. 
 
Der følges op på øvrige mangler ved provstesynet i 2019.

13 - Blegind Sogn: synsudskrift 2018 
Behandlede sager: 
Syn - Blegind Sogn - 2018 (2018 - 15552)



Bilag: Syn Blegind 2018 
Beskrivelse:
Synsudskrift fra Blegind Sogn 2018 
 

Referat:
Synsprotokollen er godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning med følgende bemærkninger:
 
Provstiudvalget finder det ærgerligt, at menighedsrådet ikke anvender kirkeministeriets skabelon for
synsudskrifter, da den indeholder nyttig information.
 
Med hensyn til indgangspartiet henvises der til separat brev.
 
Der følges op på øvrige mangler ved provstesynet i 2019.

14 - Adslev Sogn: synsudskrift 2018 
Behandlede sager: 
Syn - Adslev Sogn - 2018 (2018 - 15555)

Bilag: Adslev Synsprotokol 24.05.2018 
Beskrivelse:
Synsudskrift fra Adslev Sogn 2018 
 

Referat:
Synsprotokollen er godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning med følgende bemærkninger:
 
De to ældre mangler fra 2017 afhjælpes på budget 2019, såfremt der ikke sker negative ændringer i
provstiets samlede økonomi for 2019. 
 
Der følges op på øvrige mangler ved provstesynet i 2019.

15 - Låsby Sogn: synsudskrift 2018 
Behandlede sager: 
Syn - Låsby Kirke og kirkegård - 2018 (2018 - 8560)

Bilag: Synsforretning, kirke og kirkegård 2018, 18.000 - Notat nr 01- Låsby Kirke 
Beskrivelse:
Synsudskrift fra Låsby Sogn 2018 
 

Referat:
Synsprotokollen er godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning med følgende bemærkninger:
 
Der er anført nye årstal foran ældre mangler. Dermed kan det ikke afgøres, hvornår manglerne er
konstateret første gang, hvilket umuliggør kvalificeret sagsbehandling. Provstiudvalget henstiller generelt
til, at ældre mangler ikke henstår i årevis uden at blive udbedret, og at de slettes, når de er udført.
 
Punkt 16: Udbedring af zinkinddækning i kirkens gavl skal godkendes af Århus Stiftsøvrighed, hvorfor der
indsendes beskrivelse af arbejdets udførelse via provstiet.



16 - Skivholme Sogn: synsudskrift 2018 
Behandlede sager: 
Syn - Skivholme Kirke og kirkegård - 2018 (2018 - 10268)

Bilag: Synsudskrift Skivholme kirke 2018 
Beskrivelse:
Synsudskrift fra Skivholme Sogn 2018 
 

Referat:
Synsprotokollen er godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning med følgende bemærkninger:
 
Udskiftning af materiel synsudsættes som udgangspunkt ikke, hvorfor menighedsrådet ikke behøver at
notere indkøbet af en stor plæneklipper til 80.000 kr.
 
Punkt 2017, 3: Indvendig kalkning skal godkendes af Århus Stiftsøvrighed, hvorfor der skal indsendes
beskrivelse af arbejdet, før den indvendige kalkning må udføres.

17 - Sjelle Sogn: synsudskrift 2018 
Behandlede sager: 
Syn - Sjelle Kirke og kirkegård - 2018 (2018 - 10280)

Bilag: Synsudskrift Sjelle kirke 2018 
Beskrivelse:
Synsudskrift fra Sjelle Sogn 2018 

Referat:
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning med følgende bemærkninger: 
 
Ældre mangler, der er så gamle som fra 2012 og 2014, bør udbedres snarest, så provstiudvalget kan kun
anbefale menighedsrådet at følge sin egen frist for udbedring i 2018.

18 - Skjørring Sogn: synsudskrift 2018 
Behandlede sager: 
Syn - Skjørring Kirke og kirkegård - 2018 (2018 - 10276)

Bilag: Synsudskrift Skjørring kirke 2018 
Beskrivelse:
Synsudskrift fra Skjørring Sogn 2018 

Referat:
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning med følgende bemærkninger:
 
Indgreb i kirken skal godkendes af Århus Stiftsøvrighed, hvilket her omfatter udskiftning af muranker (punkt
2016, 2) og eventuelt også elstyret loftsventilation og reparation af murrem (punkt 2015, 1 og 5), alt efter
omfanget af arbejdet.
 
Indhegning af kirkegårde skal godkendes af Århus Stiftsøvrighed i det tilfælde, at menighedsrådet beslutter
sig for udskifte søjlerne (2017, punkt 4).
 
Endelig skal også maling af kirkens inventar godkendes af Århus Stiftsøvrighed.
 
Der skal derfor indsendes beskrivelse af arbejde til godkendelse i stiftet (via provstiet), før arbejderne må



igangsættes.

19 - Storring Sogn: synsudskrift 2018 
Behandlede sager: 
Syn - Storring Kirke og kirkegård - 2018 (2018 - 15573)

Bilag: Synsforretning Storring Kirke og kirkegård 2018 
Beskrivelse:
Synsudskrift fra Storring Sogn 2018 

Referat:
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning med følgende bemærkninger:
 
Punkterne 5-8 under nye mangler er indsendt som anlægsønske.
 
Punkt 9: Kirkebænke må ikke fjernes uden godkendelse fra Århus Stiftsøvrighed.

20 - Stjær Sogn: synsudskrift 2018 
Behandlede sager: 
Syn - Stjær Kirke og kirkegård - 2018 (2018 - 15575)

Bilag: Synsforretning, Stjær Kirke og kirkegård 2018 
Beskrivelse:
Synsudskrift fra Stjær Sogn 2018 

Referat:
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning med følgende bemærkninger:
 
Fint udfyldt synsudskrift.
 
Punkt 8 om højttalere skal godkendes af Århus Stiftsøvrighed, hvis opsætning og ledningsføring indebærer
indgreb i murværket, konstruktioner og/eller inventar. 

21 - Ovsted-Tåning-Hylke MR: jordsalg ved Sneptrup Præstegård 
Behandlede sager: 
Salg af jord - Sneptrup Præstegård - Tebstrupvej 36 (2018 - 17193)

Bilag: BBR-Meddelelse af 11-04-2018, Detaljerede vurderingsoplysninger for 2017 - 11042018 -
Tebstrupvej 36, EjdKort 1 a Hylke By, Hylke, Faktura 2465 - Tebstrupvej 36, GIS SFL og
NATURA2000 - 11042018 - Tebstrupvej 36, Min grund - 11042018 - Tebstrupvej 36, Orto -
11042018 - Tebstrupvej 36, Tingbog_1 a Hylke By, Hylke_11.04.2018, Vurdering-Meddelelse af 11-
04-2018, Vurderingsrapport - Tebstrupvej 36, Vurdering Tebstrupvej 36 2018, Fwd Jordsalg
Sneptrup Præstegård 
Beskrivelse:
Vurdering af jordsalg ved Tebstrupvej 36 i forbindelse med finansiering af renovering af Sneptrup
Præstegård.
 

Referat:
Provstiudvalget drøftede de to vurderinger, der er blevet indhentet på den jord, som pastoratet påtænker
at sælge som led i medfinansiering af renoveringen af Sneptrup Præstegård. De 16,7 ha. jord er
bortforpagtet til Hylke Rideskole.



 
Den ene vurdering lyder på 1.800.000 kr., hvilket svarer til ca. 108.000 kr. pr. ha, mens det andet bud er på
2.400.000 eller 144.000 kr. pr. ha.
 
Provstiudvalget mener, ligesom menighedsrådet, at det ene bud virker urealistisk højt. Provstiudvalget
vurderer, at en jordpris på 125.000 kr. er rimeligt i forhold til markedet i øjeblikket.
 
Efter tilbudsloven skal menighedsrådet dog tage det højeste bud, og hvis mægleren ellers anses for at være
kvalificeret, kan man også antage ham. Men hvis menighedsrådet ikke mener, at vurderingen er retvisende,
kan man kontakte mægleren for genvurdering eller indhente endnu en vurdering.
 
Salget af jorden udbydes ved annoncering gennem valgte ejendomsmægler. Mæglerens vurdering lægges
til grund for udbuddet, så vurderingen anvendes til at opnå den bedst mulige pris for jorden i forhold til
markedspriserne. Således kan urealistisk lave bud afvises.
 
Fremgangsmåden ved salg af jord medsendes til menighedsrådet.
 
 
Menighedsrådet må kontakte Peder Skov Larsen fra provstiudvalget med henblik på rådgivning i det videre
forløb.

22 - Ry Menighedsråd: ansøgning om anden anvendelse af ubrugte anlægsmidler 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
Ansøgning om overførsel af overskud på 48.544,50 kr. fra omlægning af parkeringspladsen ved Ry Sognehus
i 2017 til anlægsopsparing til projekt for orgel i Ry Kirke. 
 

Referat:
Godkendt.

23 - Evt. 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
 

24 - Ovsted-Tåning-Hylke MR: jordsalg ved Sneptrup Præstegård 
Behandlede sager: 
Salg af jord - Sneptrup Præstegård - Tebstrupvej 36 (2018 - 17193)

Bilag: BBR-Meddelelse af 11-04-2018, Detaljerede vurderingsoplysninger for 2017 - 11042018 -
Tebstrupvej 36, EjdKort 1 a Hylke By, Hylke, Faktura 2465 - Tebstrupvej 36, GIS SFL og
NATURA2000 - 11042018 - Tebstrupvej 36, Min grund - 11042018 - Tebstrupvej 36, Orto -
11042018 - Tebstrupvej 36, Tingbog_1 a Hylke By, Hylke_11.04.2018, Vurdering-Meddelelse af 11-
04-2018, Vurderingsrapport - Tebstrupvej 36, Vurdering Tebstrupvej 36 2018, ATT00001,



Aktdokument 
Beskrivelse:
Vurdering af jordsalg ved Tebstrupvej 36 i forbindelse med finansiering af renovering af Sneptrup
Præstegård.

Referat:
Punktet er sat forkert på, men kan ikke slettes igen, da det er sat til "endelig".  

Skanderborg Provsti – Møder - 19-06-2018, 15:30


