Referat
Randers Nordre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde nr. 27 - d. 16-09-2020 kl. 16:00 til 18:45
Deltagere: Jesper Bjerre Jakobsen, Per Bøje Rasmussen, Anders Bach Andersen, Carsten Olsen, Mette Marie
Gocht-Jensen, Ingelise Knudsen Strandgaard
Afbud: Gervid Freddy Hansen, Karen-Marie Haldrup la Cour
Jesper Bjerre Jakobsen deltog i mødet fra pkt. 6

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

2 - Nyt fra provsten

- Menighedsrådene i Ommersyssel Østre pastorat
har til biskoppen sendt indstilling til af opslå den 3.
præstestilling med boligpligt. I skrivelse fra
biskoppen til Randers Nordre Provsti tages
menighedsrådenes indstilling til efterretning og
Aarhus Stift afventer tilkendegivelse fra
menighedsrådene om hvornår embedsbolig står klar.
- Der er konstateret skimmelsvamp i køkkenet i
Asferg Præstegård - undersøgelse og handlingsplan
er iværksat
- Gjerlev-Enslev Menighedsråd har haft møde med
kirkegårdskonsulenten omkring fremtidsplan for
Gjerlev Kirkegård
- Der arbejdes med forskellige ideer til, hvordan
kirkerne i Randers provstierne i fællesskab kan
synliggøre sig og kommunikere vedrørende corona
op til jul.
- Der er Folkemøde i denne uge, hvor Folkekirken i
Randers som er medarrangør og har en stand
- Samarbejdsaftalen for en fælles
personalekonsulent sendes ud til menighedsrådene svarfrist 22. oktober

3 - Dalbyover Kirke - Køb af areal til P-plads

Anders Bach Andersen forlod mødet under

behandlingen af dette punkt.
07.09.2020 Dalbyover Menighedsråd ansøger om
køb af areal 2.038 m2 til parkeringsplads vest for
Dalbyover Kirke Kr. 63.000 finansieres af egne frie
midler.

Provstiudvalget godkender købet samt brug af frie
midler til købet.

Sager:
Etablering af bedre parkeringsforhold ved Dalbyover
Kirke (2020 - 23190)
Bilag:
Ansøgning om køb af jord til Dalbyover Kirke (Pplads), Ansøgning til køb af jord, Måleblad mv,
Seges, 2020-08-03_referat

4 - Læsten Kirke - etablering af udendørsbelysning

Udsat til næste PU-møde

09.09.2020 Læsten Menighedsråd ansøger om
etablering af belysning fra våbenhuset og ned til Ppladsen. Samt belysning af kirken med ledprojektører. Finansieret af forventet overskud
fra indvendig kirkekalkning.
Sager:
Etablering af belysning ved Læsten Kirke og brug af
overskud fra indvendig kalkning af kirken (2020 25428)
Bilag:
Belysning ved Læsten Kirke., 2020-KBS-17, Læsten
Kirke

5 - Lem Kirkegård - beskæring og senere fældning af Provstiudvalget godkender at træet fældes.
sygt træ på kirkegården
14.08.2020 Lem Menighedsråd anmoder om
beskæring og senere fældning af sygt træ på
kirkegården
Sager:
Beskæring og senere fældning af sygt træ på Lem
kirkegård (2020 - 23067)
Bilag:
VS Sygt træ på kirkegården

6 - Gimming Kirkegård - 5%-midler til omsætning af Per Bøje og Ingelise Strandgaard forlod mødet under
del af kirkedige
behandling af dette punkt.
08.09.2020 Dronningborg-Gimming Menighedsråd

Provstiudvalget besluttede, at udgiften skal dækkes

ansøger om 5%-midler kr. 61.875 til dækning af
omsætning af en del at kirkediget ved Gimming
Kirke

af frie midler.

Sager:
Dronningborg-Gimming - 5%-midlerne til omsætning
af kirkedige i Gimming (2020 - 25369)
Dronningborg-Gimming - 5%-midlerne til omsætning
af kirkedige i Gimming (2020 - 25369)
Dronningborg-Gimming - 5%-midlerne til omsætning
af kirkedige i Gimming (2020 - 25369)
Bilag:
Ansøgning om del i 5%-midlerne, Ansøgning til
Randers Nordre provstiudvalg om reservemidler kirkedige, Gimming, Gimming Kirke - Bygningssyn
2020 (1), Tilbud - Gimming Kirke - Stendiger,
Tilbudsbrev, Kvartalsrapport af 30.06.2020,
Ansøgning om del i 5%-midlerne

7 - Gassum Kirkegård - Godkendelse af
kirkegårdsvedtægter

Godkendt

Sager:
Kirkegårdsvedtægter for Gassum (2020 - 19006)
Bilag:
Kirkegårdsvedtægter Gassum 2020, Vedtægt001

8 - Harridslev-Albæk-Støvring - godkendelse af
forpagtningskontrakt

Godkendt

Sager:
Harridslev-Albæk-Støvring MR - bortforpagtning af
jord i Harridslev og Støvring (2020 - 23274)
Bilag:
bortforpagtning, CCF19082020

9 - Hald Præstegård – ansøgning om 5%-midler til
Provstiudvalget besluttede at bevillige op til kr.
istandsættelse af vinduer og døre i Hald Præstegård 152.856 af 5%-midler. Der skal indhentes 2 tilbud på
malerarbejdet samt 1 yderligere tilbud på det øvrige
01.09.2020 Hald-Kærby menighedsråd ansøger om arbejde.
5%-midler kr. 152.856 til istandsættelse af vinduer
og udskiftning af køkkenvindue, terrassedør og
havedør i Hald præstegård

Sager:
Ansøgning om 5%-midler til synsudsatte arbejder fra
provstesyn og kirkesyn. (2020 - 24633)
Ansøgning om 5%-midler til synsudsatte arbejder fra
provstesyn og kirkesyn. (2020 - 24633)
Bilag:
Hald præstegård – synsudsatte arbejder fra
provstesyn og kirkesyn., Hald-Kærby Menighedsråd
Renovering af vinduer - Udspecificeret tilbud med
samlet pris, Opstaltning, Hald-Kærby Menighedsråd
Udskiftning af køkkenvindue, terrassedør og
havedør. - Udspecificeret tilbud med samlet pris,
20200831 - Hald Præstegård - istandsættelse af
vinduer, Bilag til ansøgning af 1-9-20 om
reservemidler til synsudsatte arbejder i Hald
præstebolig, Bilag til ansøgning af 1-9-20 om
reservemidler til synsudsatte arbejder i Hald
præstegård., Referat menighedsrådsmøde 19.
august 2020, Referat menighedsrådsmøde 25. febr.
2020, Referat menighedsrådsmøde 27. maj 2020

10 - Råby - Sogne- og graverhus Nedrivningstilladelse og budget på nyt sognehus
28.08.2020 Råby Menighedsråd sender
nedrivningstilladelse fra Randers Kommune til
nedrivning af den gamle skole og aftale om teknisk
rådgivning og bistand fra nb tegnstue. Heri er
indeholdt budgetoverslag.

Sager:
Byggesag - Råby Sogn, Randers Nordre Provsti,
nedrivning af gammel skole og opførelse af sogneog graverfaciliteter (2020 - 24423)
Byggesag - Råby Sogn, Randers Nordre Provsti,
nedrivning af gammel skole og opførelse af sogneog graverfaciliteter (2020 - 24423)
Byggesag - Råby Sogn, Randers Nordre Provsti,
nedrivning af gammel skole og opførelse af sogneog graverfaciliteter (2020 - 24423)
Bilag:
Fw Råby Sogne- og graverhus - Nedrivningstilladelse,
Nedrivningstilladelse og div, Råby Sogne- og
graverhus Honorar aftale med budget, Sagsforløb
Sogne- og graver faciliteter i Råby, Råby 2019
Overordnet beskrivelse, Råby 2019 01-A, Råby 2019
11-A, Råby 2019 Fotoserie - ark

Provstiudvalget ønsker et møde med Råby og
Sødring Menighedsråd samt andre for sagen
relevante repræsentanter fra pastoratet.

11 - Resultat af radonmålinger i kirkens bygninger
2020
01.09.2020 Resultatet af radonmålingerne i kirkens
bygninger er modtaget.

Der sendes brev ud til præsterne og
menighedsrådene med målingsresultat
samt orientering om, hvor man kan søge vejledning,
hvor udbedring er påkrævet.

Sager:
Energigennemgang og Radon 2019-2020 (2019 8791)
Bilag:
Aktdokument, Samlet oversigt - Radon 2020

12 - Evaluering af budgetsamrådet den 2.
september 2020

Generel tilfredshed med mødeformen. Godt at det
økonomiske lå først.

13 - Tilbud om abonnement på kirke.dk

Provstiudvalget ønsker ikke et abonnement på
kirke.dk

Sager:
Abonnement på Kirke.dk (2020 - 25398)
Bilag:
Vedr. prøve på Kirke.dk i 12 mdr.

14 - Eventuelt
Kommende møder:
PU-møde: Tirsdag den 27. oktober kl. 16.00
PU-møde: Torsdag den 3. december kl. 16.00

Forslag til mødedatoer i 2021:
Nytårskur: Torsdag den 14. januar kl. 17.00
PU-møde: Onsdag den 27. januar kl. 16.00 - fælles
møde med Randers Søndre Provsti fra kl. 17.0018.00
PU-møde: Onsdag den 24. februar kl. 16.00
Budgetudvalgsmøde: Torsdag den 11. marts kl. 15.00
PU-møde: Torsdag den 18. marts kl. 16.00
Indledende budgetsamråd: Onsdag den 7. april kl.
19.00
PU-møde: Torsdag den 22. april kl. 16.00

PU-møde: Tirsdag den 18.maj kl. 16.00
Budgetlægningsmøde: Torsdag den 17. juni kl. 9.0015.00
Budgetudvalgsmøde: Torsdag den 24. juni kl. 15.00
Budgetudvalgsmøde: Torsdag den 19. august kl.
15.00
PU-møde: Torsdag den 19. august kl. 16.00
Budgetsamråd: Onsdag den 1. september kl. 19.00
PU-møde: Torsdag den 16. september kl. 16.00
PU-møde: ? Oktober kl. 16.00 - fælles møde med
Randers Søndre Provsti fra kl. 17.00-18.00
PU-møde: Torsdag den 25. november kl. 16.00 Farvel- og goddag-møde
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Jesper Bjerre Jakobsen (Randers Nordre
Provstiudvalg)

Per Bøje Rasmussen (Randers Nordre
Provstiudvalg)

Anders Bach Andersen

Carsten Olsen

Mette Marie Gocht-Jensen (Randers
Nordre Provstiudvalg)

Ingelise Knudsen Strandgaard (Randers
Nordre Provsti)
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