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Referat FORMANDSMØDE, TORSDAG d. 26. oktober 2017 – kl. 19.00, 

 Voel Konfirmandstue 

Dagsorden: 

1. Provstiets tilstand og generel information v/Jakob              

 

2. Drøftelse af kursusdag for menighedsråd                    

2.1. Evaluering af kursusdag den 14. januar 2017. 

2.2. Forslag til emner på kursusdag den 20. januar 2018. 

 

3. Forsøgsordninger i Folkekirken     

Der er udbudt 8 forsøgsrammer, som omhandler både intern og ekstern organisering af menighedsrådenes opgaver. 

 Opret puljer i provstiet 

 Giv samarbejde selvstændig økonomi 

 Flyt ansvar eller opgaver vedr. bygninger 

 Flyt ansvaret for administration 

 Ny organisering af menighedsrådet 

 Gå sammen om en kontaktperson      

Hvilke muligheder og hvilke barrierer ser menighedsrådene der er? Drøftelse og debat i grupper og i plenum.  

4. Eventuel       

 

Velkomst ved provst Jakob Nissen med sangen: Æbler lyser rødt  

23 fremmødte. 4 MR var ikke repræsenteret. 

 

Ad. 1) Provstiets tilstand 

a) Hjemmeside: www.provsti.dk/silkeborg  

b) Provstivolontører har plads til 10 foredrag mere. Gerne i de kirkelige organisationer. Hendes blog 

findes via provstiets hjemmeside. 

c) Brochure ”Guide til teamsamarbejde” er trykt, så der er ét til hvert menighedsråd. 

Ad. 2.1) Evaluering af kursusdag den 14. januar 2017. 

 Godt med en form for erfa-møde ved at samles i funktionerne. Formænd, kasserer, kontaktperson, 

kirkeværge o.s.v. 

 Eftermiddag med programpunkter man kunne vælge sig ind på. God struktur. Der kan anbefales. 

Temaer/teologi om eftermiddagen 

Ad. 2.2) Forslag til emner til kursusdagen. 

Funktionsbestemt formiddag: 

 Kursus for formænd. En guide til opgaven? Hvad er ansvar og pligter? Praktisk og juridisk 

tilgang. Kompetencefordeling i Folkekirken: præst/MR, MR/PU o.s.v. Forskel på åbne og 

lukkede punkter på møder. Strukturen i formandens ”dagligdag”. 

 Der efterspørges et lignende seminar for sekretærer. 

 Kontaktpersoner: Fysisk og psykisk arbejdsmiljø, beskrivelser af produkter. 

Forslag til temaer - eftermiddag: 

 Hvad må man ændre ved gudstjenesten? Musik, liturgi? 
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Ang. stedet: 

 Sognehuse i provstiet er for lille. Faciliteterne på gymnasiet er gode. Varme og forplejning 

forbedres. 

Ad. 3) JNIS gennemgik de 6 forsøgsordninger, der har fået en ny frist for mulig indgåelse. 

 Der praktiseres i dag at oprette fælles puljer til drift og anlæg i provstiet. Det betyder bedre 

styring af økonomien i provstiet til alles gavn. Det giver større fleksibilitet og betyder at et 

projekt ikke skal være fuldkommen færdigprojekteret og at det kan delfinansieres. Giver bedre 

muligheder for MR at tilrette et projekt undervejs og binder ikke større økonomiske midler 

unødigt. 

 

Spørgsmål til drøftelse: 

1. Har I et større samarbejde, og oplever I, at administrationen er vanskelig? (§ 42/43-samarbejder i 
Menighedsrådsloven). Del eksempler med hinanden. 
2. På hvilke måder vil det være lettere for jer, hvis samarbejdet bliver oprettet, så I får mulighed for at få samarbejdets 
budget og regnskab adskilt fra jeres kirkekasse? 
3. Ønsker I et større samarbejde som en selvstændig juridisk enhed? 
3.a. Har I overvejelser om fælles kirkegårdsdrift eller anden fælles drift? Nu eller på sigt? 
4. a) Ønsker I at afsætte puljer på provstiniveau til fælles formål?  
    b) Hvilke? 
5. Hvilke konsekvenser vil forsøget have for jer som menighedsråd? 
a) Positive sider? 
b) Hvilke barrierer er der for at forsøgene kan sættes i gang? 

 

Opsamling af besvarelser: 

Ad. 1. Større samarbejder: 

 Samarbejde om fælles kordegn, som selvstændig juridisk enhed. Det kan overvejes om 

administrationen lettes eller vil blive uændret. 

 

Ad. 3. a) Flere menighedsråd vil overveje at kirkegårde under samme menighedsråd vil overveje fælles  

        kirkegårdsdrift. Graverne kan arbejde mere sammen. 

 

Ad. 4.b Forslag til puljer i provstiet: 

1. Kirkegårdsdiger (samt sagkundskab, der kan udarbejde projekter til godkendelse hos de kirkelige 

myndigheder. 

2. Tværfaglige kurser for provstiets funktionærer 

3. Kalkningspulje 

1. kan overdrages til provstiet mod en meromkostning til lønnet arbejdskraft (konsulent) 

2. kan varetages i samarbejder imellem MR og derved opnå en prismæssig fordel.  

Ad. 4.b.3.2) Der var enighed om at forslaget om fælles kalkningspulje udmøntes i at indgå 

aftaler mellem flere menighedsråd og i fælleskab indhente tilbud fra kalkningsfirmaer for 

derved at opnå ”mængderabat”. 

Ad. 5.b) MR skal afgive indflydelse. Det kan afholde nogen fra at forsøge. 
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Drøftelse af samarbejder i øvrigt: 

1. Indkøbsaftaler 

 kan forhandles på landsplan (f.eks. i SKI-regi) 

 kan forhandles for alle/nogle menighedsråd i samarbejde 

 Det er muligt at kirkegårdspersonalet f.eks køber sommerblomster sammen og dermed opnå 

mængderabat. Salmebøger, bibler til dåb og konfirmander på lige vis. 

 

2. Maskinaftaler om indkøb af maskiner. 

Maskinbeskrivelsesskemaer indsendes lige nu til provstiet. De kan være til gensidig inspiration hos 

kirkegårdene ved udskiftning af maskiner. 

 

.// Slides er vedhæftet dette referat. 

 

Niels Vendelbo fortalte kort ved kaffen om nyt fra Voel Sogn og det sidste tilkomne, at der opstår et nyt 

pastorat 1. dec. 2017, der hedder Svostrup-Voel-Dallerup Pastorat og med 2 fuldtidsstillinger. En struktur 

der giver bedre arbejdsmiljø og være med attraktiv ved rekrutteringen.  

 

Ad. 4) Evt.  

 Christian Fischer forhørte sig om vejkirker. Taler for at kirkerne skal være mere åbne. Der er kun 3 

kirker fra provstiet med. Flere MR sparede det væk på et tidspunkt. Der sker overvejelser omkring 

at deltage i flere MR. Betænk forsikring af genstande i kirken. Der kan etableres automatisk 

åbning/lukning, så det ikke kræver mandetimer. 

 

 Tom Ebbe: Planer om lys på Balle Kirke. 

 

 Inger Engsig-Karup: Stor tak til Jørgen Kallesen, Niels Vendelbo og Poul Geil for et stort engagement 

og arbejdsindsats i PU.  

 

 Link til KK44 program på hjemmesiden ønskes. 

 

 Afslutning m. fadervor og sang: Dybt hælder året DDS 679   
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