
Referat
Randers Nordre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde nr. 33 - via TEAMS - d. 18-03-2021 kl. 16:00 til 17:30

Deltagere: Per Bøje Rasmussen, Anders Bach Andersen, Jesper Bjerre Jakobsen, Carsten Olsen, Gervid
Freddy Hansen, Steen Bundgaard, Mette Marie Gocht-Jensen, Ingelise Knudsen Strandgaard

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat fra de sidste 2 møder

 

Begge referater blev godkendt

2 - Nyt fra provsten

 

- Datoerne for provstesyn er aftalt. Hvis der bliver
åbnet op for flere deltagere er
provstiudvalgetsmedlemmer meget velkommen til at
deltage.
 
- Der har været online opstartsmøde omkring den
fælles personalekonsulent for Randers og Favrskov
provstier og Århus Stift. Forventet ansættelse efter
sommerferien. 

3 - Skt. Mortens - Byggeregnskab for renovering af
klokkespil

02.03.2021 Sankt Mortens sender byggeregnskab for
renovering af klokkespillet. Regnskabet udviser et
overskud på kr. 21.875,00.

Sager:
Sankt Mortens - renovering af klokkespil (2021 -
6815)

Bilag:
Biregnskab klokkespil

Godkendt. Overskuddet betales tilbage til provstiet. 

4 - Harridslev Præstegård - 5%-midler til
radonudbedringer

09.03.2021 Harridslev-Albæk-Støvring sender
licitationsliste vedrørende radonudbedringer i
Harridslev Præstegård sammen med en ansøgning
om 5%-midler på kr. 383.801,41.

Mette Marie Gocht-Jensen deltog ikke i behandling
af dette punkt.
 
Provstiudvalget bevilliger kr. 383.801,41 af 5%-
midlerne



 

Sager:
Radonudbedringer i Harridslev Præstegård (2020 -
33210)

Bilag:
CCF09032021_0001

5 - Harridslev - 5%-midler til ny kopimaskine

09.03.2021 Harridslev-Albæk-Støvring sender
ansøgning om 5%-midler til køb af kopimaskine kr.
32.495,00 

Sager:
Harridslev - 5%-midler til ny kopimaskine (2021 -
7642)

Bilag:
CCF09032021

Mette Marie Gocht-Jensen deltog ikke i behandling
af dette punkt.
 
Provstiudvalget besluttede, at udgiften skal dækkes
af menighedsrådets egne frie midler. Provstiudvalget
vil opfordre menighedsrådet til at tage mindst et
købstilbud mere hjem.

6 - Hald Kirkegård - revideret plan for udskiftning af
hække

09.03.2021 Hald-Kærby sender revideret plan for
udskiftning af hække og anlægsoverslag. Pris i alt kr.
1.574.299,-

Sager:
Hald kirke - udskiftning af hække mv. på kirkegården
(2019 - 26334)

Bilag:
Hald kirkegård - Revideret plan for udskiftning af
hække 08-03-2021, Følgeskrivelse fra Anne Vium
Skaarup 08.03.2021, Anlægsoverslag hald kirkegård
08.03.2021, Anlægsoverslag hald kirkegård GRØN
08.03.2021, Hald kirkegård a ale 26.01.2021, MPL
Hald Kirkegård Beplantning 20201110, Hald-Kærby -
Omlægning og udskiftning af hække - Hald Kirkegård
- 08.12.2020

Provstiudvalget vil gerne mødes med Hald-Kærby
menighedsråd og arkitekten. Under forudsætning af
ændring af forsamlingsforbuddet vil vi foreslå
menighedsrådet, at vi mødes i forbindelse med
provstiudvalgsmødet den 18. maj.
 
Menighedsrådet bedes få arkitekten til at
udarbejde et overslag over de økonomiske
besparelser, som forslået af landskabsarkitekten.
Dette bedes fremsendt til provstiudvalget senest 15.
april.
 

7 - Budgetudvalgsmøde 11. marts 2021

Budgetudvalget anbefaler en fremskrivningsprocent
på 1,5% på løn og 0% på øvrige udgifter.
 
Budgetudvalget fastholder en uændret
kirkeskatteprocent på 0,89%

Provstiudvalget godkender den af budgetudvalget
anbefalede fremskrivningsprocent.
 
Provstiudvalget tager budgetudvalgets beslutning
om fastholdelse af kirkeskatteprocent og fordeling af
ligningsprovenue til efterretning. 



 
Budgetudvalget vedtog, at ligningsprovenuet deles
50/50 de 2 provstier imellem.

Sager:
Budgetudvalgsmøde 11. marts 2021 (2021 - 8105)

Bilag:
Referat budgetudvalgsmøde 11. marts 2021

8 - Godkendelse af honorarforslag til
Menighedsrådsmedlemmer

Godkendelse af honorarforslag til
menighedsrådsmedlemmer. Desuden forslår
budgetudvalget et tillæg til pastoratrådsformanden.

Sager:
Randers Provstierne - honorar til MR-medlemmer
2022 (2021 - 7753)

Bilag:
Forslag til Honorarsats til regnskabsfører gældende
fra 1. januar 2022, Forslag til Honorarsatser
gældende pr. 1. januar 2022, Honorarsats
regnskabsfører pr. 1. januar 2021, Honorarsatser MR
gældende 1. jan 2021, Honorarberegning forud for
forslag til honorarsatser for 2022

Provstiudvalget godkender honorarforslagene.
 Provstiudvalget godkender også tildeling af et tillæg
til pastoratrådsformænd på kr. 3.000, hvis der er
lovhjemmel til det.
 
Drøftelse omkring tillæg til regnskabsføreren for
lønbehandling fandt sted.

9 - Udskydelse af frist for menighedsrådenes
aflevering af budgetbidrag til budget 2022

Forslag: På grund af forsamlingsforbuddet, udsættes
menighedsrådenes fristen for aflevering af budget
2022 til den 15. juni 2021.
Samtidig udsættes budgetlægningssmødet den 17.
juni til august, hvor endelig udmelding fra
kommunen foreligger.

Afleveringsfristen for aflevering af budget udskydes
til 15. juni. 

10 - Udbud af provstirevision

Stiftsøvrighedens kontrakter med den nuværende
provstirevisor udløber med udgangen af
regnskabsåret 2021. Revisionsopgaven vil derfor
blive sendt i EU-udbud i 2021 efter reglerne i
udbudsloven.
 
Inden opgaven sendes i udbud, skal
provstiudvalgene høres, jf. cirkulære nr. 10204 af 30.
november 2016 om kirke- og

- Provstiudvalget har ikke brugt muligheden for
regnskabssyn 
 
-  En stedlig revision er vigtig af hensyn til
fortroligheden med og kendskab til revisor.
 
- Provstiudvalget mener ikke, der er
spørgsmål/vejledning, som de ikke kan få med den
nuværende ordning.
 
- Provstiudvalget er meget interesseret i et årligt



provstiudvalgskassernes budget, regnskab og
revision m.v. § 12, stk. 3.
 

Sager:
Provstirevision - udbud - høringsbreve - tidsplan -
overigt over medlemmer i gruppe - 2021 (2021 -
5332)

Bilag:
Aktdokument, Til provstierne høringssvar og bilag
om udbud af provstirevision, Bilag til høring af af pu
- udbud 2021-2

møde med revisor.
 
- Provstiudvalg og revisor har haft et enkelt
aftenmøde for kasserere og regnskabsførere. Planen
var at afholde et årligt møde, men dette er ikke
blevet gennemført pga. forsamlingsforbuddet.
 
- Provstiet har fået assistance til ekstra revision et
par gange mod ekstra betaling 

11 - Eventuelt

PU-møde: Torsdag den 22. april kl. 16.00
PU-møde: Tirsdag den 18.maj kl. 16.00 
Provstesyn: Torsdag den 3. juni kl. 8.00-16.00
Udbyneder-Kastbjerg
Provstesyn: Torsdag den 10. juni kl. 8.00-17.00
Harridslev-Albæk-Støvring
Budgetlægningsmøde: Torsdag den 17. juni kl. 9.00-
15.00
Provstesyn: Tirsdag den 22. juni kl. 8.00-16.00
Læsten, Sønderbæk og Nørbæk
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: 27. 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

Mødet den 17. juni ændres til ordinært PU-møde kl.
9.00 - 12.00
Mødet den 19. august ændres til
budgetlægningsmøde kl. 8.00-15.00 
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Per Bøje Rasmussen (Randers Nordre
Provstiudvalg)

Anders Bach Andersen

Jesper Bjerre Jakobsen (Randers Nordre
Provstiudvalg)

Carsten Olsen

Gervid Freddy Hansen Steen Bundgaard (Randers Nordre
Provstiudvalg)

Mette Marie Gocht-Jensen (Randers
Nordre Provstiudvalg)

Ingelise Knudsen Strandgaard (Randers
Nordre Provsti)
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