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Referat fra FORMANDSMØDE 

TORSDAG d. 17. marts 2022 – kl. 19.00 

i Sorringhus 

Dagsorden: 

1. Velkomst v. Jakob Nissen 

2. Grønomstilling og bæredygtighed i Silkeborg Provsti. Introduktion til provstiets klimapulje formål og anvendelse herunder 

energigennemgang af menighedsrådenes bygninger. 

3. Seniorordning og seniorbonus i folkekirken v/Tina Nielsen 

4. Kirkeministeriets whistleblowerordning v/Tina Nielsen 

5. Nyt fra stiftsrådet v/Tom Ebbe Jakobsen  

6. Eventuelt. 

 

Antal fremmødte: 27 

Afbud: Alderslyst og Skorup-Tvilum 

 

Ad. 1. Velkomst og sang: Den blå anemone 

 

Ad. 2. Grønomstilling og bæredygtighed i Silkeborg Provsti. Introduktion til provstiets klimapulje formål 

og anvendelse herunder energigennemgang af menighedsrådenes bygninger ved Bent Braüner. 

 

Regeringen lagde op til 70% reduktion af CO2 i 2030 ift. 1990. 

 

Det nye provstiudvalg har arbejdet med rammerne for den klimapulje, der er i 2021 blev nedsat.  

Vi skal i forhold til klimaforbedringer også tænke på bevarelsen af kulturarven. 

 

Under 30.000 kr. søges til mindre driftsudgifter 

Over 30.000 kr. søges over anlægspuljen ifm. med budgetforhandlingerne. Undtaget herfor er projekter 

med parametre, der haster. 

 

Hvilke tiltag er relevante for klimapuljen? 

Konvertering af opvarmningsform, udskiftning af pumper og ventilation, efterisolering af konstant 

opvarmede bygninger. 

Lille tiltag: 

Forsatsruder 

Efterisolering af periodevist opvarmede kirker. 

 

Krav til ansøgning: 

- Beregning på besparelse 

- Beregning af reduktion i CO2 

- Udregne tilbagebetalingstid. 

Medfølge beskrivelse af projektet. 

 

Energigennemgang af bygninger, hvor der er størst rationale. 
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PU’s mål at lave energigennemgang i forbindelse med de næste års provstesyn.  

Der kan tages udgangspunkt i de energimærkninger der skete i 2016-17. MR kan udfra disse 

energimærkninger forsøge sig med energiforbedringer. 

 

Naturgas skal udfases inden 2030. Det er Energitjenestens vurdering, at der i det nærmeste Silkeborg vil 

blive rullet fjernvarme ud inden dette sker. 

 

MR kan kontakte Energitjenesten såfremt der ønskes hjælp til beregning af projekter. 

 

Ikke kun tænke i økonomisk besparelse, men også i CO2 besparelse. 

 

Slides sendes ud med referatet. 

 

Ad. 3.  Seniorordning og seniorbonus i folkekirken v/Tina Nielsen 

Der er opstået spørgsmål omkring seniorordning for medarbejdere.  

Udgifterne finansieres af arbejdsgiver, der er ikke nogen central pulje, der dækker. 

 

Drøftes på MUS om seniorperspektiver fra 60 år.  

Seniorordning fra 60 år. 

- Nedtrapning i tid 

- Seniordage 

- Fastholdelsesbonus 

- Retrætejob (fra 58 år) 

 

Deltid: 10 års ansættelse i stat/kirke 

Timetal mindst 15 timer. 

 

Ekstra betalte fridage.  

 

Fastholdelsesbonus fra 62 år.  

------- 

 

Seniorbonus udbetales fra 62 år - det år man bliver 62. 

Kan konverteres til ekstra pensionsindbetaling på 0,8% af sædvanlig løn. 

 

Konvertering af bonus skal meddeles MR senest 1.10. året før. 

 

Cirkulære for seniorordning pr. 21.12.2021. Cirkulære om aftale om seniorordninger (Til samtlige 

ministerier mv.) (retsinformation.dk) 

Cirkulære for seniorbonus pr. 20.12.2021. Cirkulære om seniorbonus (Til samtlige ministerier mv.) 

(retsinformation.dk) 

 

Slides sendes ud med referat 
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Kontakt Tina Nielsen hvis I har medarbejdere, der gerne vil på seniorordning og seniorbonus. 

 

 

Ad. 4. Kirkeministeriets whistleblower ordning 

Lovgivning: Vejledning for whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser (retsinformation.dk) 

 

Skal/krav om whb-ordning for alle arbejdspladser med 50 eller flere ansatte med eget CVR-nummer. 

 

Kan stille ordning til rådighed for ens ansatte ellers er det fagforeningen, der kan varetage sagen. 

Arbejdstager: 

Fastansatte • Timelønnede • Fuldtids- og deltidsansatte, herunder kirkekor • Ansatte med tidsbegrænsede 

ansættelseskontrakter • Projektansatte • Vikarer 

 

Kan være aktuel for kirker med mange vikarer eller korister.  

Whb-enhed? Være en person tæt på ledelsen. 

 

Samarbejdsproblemer kan bringes hen til ledelsen uanset størrelsen af gruppen af arbejdstagere. 

 

Slides sendes ud med referat. 

 

 

Ad. 5. Nyt fra Stiftsrådet v. Tom Ebbe Jakobsen. 

 

Landsforeningen har udarbejdet en folder, der ligger på bordet og som er til fri afbenyttelse. 

 

Distriktsforeningen har to ledige pladser til Landsforeningens årsmøde. Henvendelse kan ske til Tom. 

 

Stiftsråd oprettet i 2007. Formål at sikre kirkens liv og vækst. Fremme dialogen mellem biskopper, præster, 

provster og menighedsråd om de fælles stiftsanliggender. 

 

Genvalgt i 2021.  

Halvdelen af stiftsrådet er nyvalgt. Formanden for Odder provsti er blevet formand for stiftsrådet. 

Daværende formand er ny næstformand.  

 

Tom E. Jakobsen sidder med i Budgetudvalget i Kirkeministeriet. 

 

Seneste ordinære møde den 22. februar 2022: 

Glimt fra møder:  

- Indlæg om Kirken i Byen 

- Der er nedsat et økonomiudvalg, der varetager mere specifikke opgaver, så stiftsrådet kan få frihed 

til også at drøfte andet. 

- Danske Kirkedage er i stiftet om 3 år – i Mariager 

- Indlånsrenten er 0,5% 

- Udlånsrenten 1,25% 
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- Provstiet er steget i bindende stiftsbidrag i 2023. 

- Seminar i et døgn i maj 2022. 

 

Inge Kallestrup: Stor oplevelse at være med til landsforeningens årsmøde. Gerne give det videre. 

 

Allan Danielsen-Boe: Skal vi være opmærksomme på, hvad vi kan søge hjem?  

TEJ: Ikke kun lokale initiativer, men være på et bredere plan. Præster kan søge. 

 

Provstiet søger kursusmidler hjem til præster eller til honorarer/kursusmateriale til provstikonventer. 

 

Ad. 6. Eventuelt 

 

1. Kirken på landet. Lars Seeberg fra Norddjurs efterlyser 1-3 deltagere til et inspirationsmøde den 30. 

marts. 

2. Liturgimøde den 5. april 2022. Sdr. Bjert er liturgisk frisogn. Tine Illum holder inspirationsmøde. Alle 

præster, MR og ansatte er velkomne. 

3. Kirkens rum – et eksemplar til hvert MR. 

4. Arkitekthonorar ved projekter. Stiftet anbefaler 10-12 pct. af håndværkerudgifter. Prøv at 

forhandle procenten – det kan ofte betale sig. 

 

 

Allan Danielsen-Boe: opfordring om at lave ensrettede takster for honorar for tillidsposter i 

menighedsrådene i provstiet. 

 

Anders Kaysen: Hvorfor? Midlerne går fra de øvrige aktiviteter. 

 

Niels Vendelbo: MR der skal have 2-årsvalg mødes efter mødet. 

 

Aftenen sluttede med: Nu går solen sin vej og fadervor. 

 

Kl. 21.00. Tak for i aften. 
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