
Referat
Randers Nordre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde nr. 9 - d. 16-08-2022 kl. 16:00 til 18:30

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

Jesper Bjerre Jakobsen deltog ikke i punkt 1-3, punkt 5-7 og punkt 11.

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

2 - Godkendelse af referat fra sidste møde

 

Sager:
Provstiudvalgsmøde nr. 8 - 7. juni 2022 (2022 -
17827)

Bilag:
Referat for Provstiudvalgsmøde nr. 8 - 1. udgave

Godkendt

3 - Nyt fra provsten

 

- Der er foranlediget af DR pt. stor fokus på det
psykiske arbejdsmiljø i Folkekirken
 
- Orientering fra budgetudvalgsmødet, bla. forslag
til nye vikarsatser til organister og kirkesangere fra
personalekonsulenten
 
- Orientering om renovering af Tvede Præstegård
forud for ansættelse af ny præst
 
- Kirkemusikskoleaften 7. september kl. 19.00 i Sankt
Mortens - der udsendes påmindelse
 
- I forbindelse med Folkemødet i Randers -
konference 14. september i Ommersyssel
Kirkecenter arrangeret i samarbejde mellem
Kommunen og kirkerne i Randers
 
- Ansøgning fra Hald-Kærby vedrørende



hulmursisolering og alternativ varmekilde i
præstegården - behandles på næste PU-møde
 
- Sankt Andreas menighedsråd anmoder om forslag
til konsulentbistand omkring revnedannelser i
kirkens murværk
 

4 - Høring over lov om ændring af lov om
menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi og lov
om forsøg i folkekirken

Kirkeministeriet har udsendt høring over lov om
ændring af lov om menighedsråd, lov om
folkekirkens økonomi og lov om forsøg i folkekirken.
Høringsfrist 18. august 2022. 

Sager:
Lovforslag om økonomiloven (2022 - 20653)
Lovforslag om økonomiloven (2022 - 20653)

Bilag:
Aktdokument, høringsbrev-vedr-lov-om-ændring-af-
lov-om-menighedsråd-lov-om-folkekirkens-
økonomi-og-lov-om-forsøg-i-folkekirken

Provstiudvalget tilsutter sig de ændringer der forslås.
Provstiudvalget ser positivt på de forenklinger af
procedurerne som lovændringerne medfører.
 
Der indsendes høringssvar med det forslag,
at offentliggørelse af regnskaberne ikke følger
afleveringsfristen 1. april, men følger revisors frist for
revision 15. september.

5 - Råby, Orientering om tilbud på renovering af den
gamle skole og graverfaciliteterne i Råby

20.06.22 Råby-Sødring Menighedsråd indsender
tilbud på ombygning af graver-/sognhus til
orientering 

Sager:
Randers Nordre Provsti - Byggesag - Råby-Sødring
Sogns Menighedsråd - sogne- og graverfaciliteter
(2021 - 23315)

Bilag:
Aktdokument, Råby Kirke - Ombygning af graver-
menighedshus, Tilbud 868, Råby-Sødring referat
150622

Taget til efterretning 

6 - Hald Kirkegård, Ansøgning om 5%-midler til 2.
etape af nye hække

26.07.22 Hald-Kærby Menighedsråd ansøger om 5%-
midler kr. 436.300 til 2. etape af nye hække på Hald
Kirkegård.

Sager:

Tages med i den endelige behandling
af menighedsrådenes budgetter.



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

Bilag:
Ansøgningsskema nye hække Hald Kirkegård,
følgebrev til ansøgning vedr. nye hække Hald
Kirkegård, 2022 4 juni referat, Tilbud_1262

7 - Hald præstebolig, godkendelse af byggeregnskab
og ansøgning om 5%-midler til restbeløb vedr.
udskiftning af køkkenvindue m.m.

27.07.22 Hald-Kærby Menighedsråd fremsender
byggeregnskab for udskiftning af vinduer og
terrassedør, samt ansøger om 5%-midler kr.
26.632,19 til dækning af merforbruget.
 
Derudover ansøges om udbetaling af restbeløbet kr.
759,75 af den tidligere bevilling på kr. 167.198.

Sager:
Hald Præstegård - 5%-midler til synsudsatte arbejder
(2020 - 24633)

Bilag:
Hald Præstegård - ansøgning om ekstra midler til nyt
køkkenvindue og terrassedør 27-07-2022, Regnskab -
Hald præstebolig - sysnudsatte arbejder - 27. juli
2022, Arkitekt bilag 2021-22, 20201217 - Hald
Præstegård - istandsættelse af vinduer

Provstiudvalget bevilger kr. 26.632,19 af 5%-
midlerne.

8 - Hald-Kærby, Ansøgning om ekstra bevilling til
dækning af likviditets underskud 2022

02.08.22 Hald-Kærby Menighedsråd ansøger om 5%-
midler kr. 50.000 til akut dækning af udgifter i
august, samt forventet merudgift til gas kr. 227.087 i
2022.

Sager:
Hald-Kærby – Ansøgning om 5%-midler til dækning
af likviditets underskud 2022. (2022 - 23617)

Bilag:
Hald-Kærby - El og gasforbrug 2022 inkl. enheder,
Hald-Kærby kirker - Ansøgning om reservemidler til
manglende likviditet 2022, Budget, formål 2. kvt.
2022, Hald-Kærby Kvartalsrapport 2022 - 2. kvt.

Provstiudvalget bevilger kr. 50.000 af 5%-midlerne til
akut dækning af likviditetsunderskud i august.
 
Ansøgninger til dækning af fremtidig merudgift
til naturgas, indsendes og behandles "efter
regning" . 



9 - Sankt Andreas, Ansøgning om 5% midler til
dækning af udgift til opslag af præstestilling

20.06.22 Sankt Andreas Menighedsråd ansøger om
5%-midler kr. 5.984,38 til dækning af udgift til
genopslag af præstestilling

Sager:
Præsteansættelse i Sankt Andreas-Lem Pastorat
(2021 - 30186)

Bilag:
Ansoegning om del i 5% midler

Provstiudvalget bevilger kr. 5.984,38 af 5%-midlerne 

10 - Sct. Peders, Ansøgning om 5%-midler til ny el-
stikledning Fabersvej

30.06.22 Sankt Peders Menighedsråd ansøger om
5%-midler kr.  36.000 til ny el-stikledning

Sager:
Sct. Peders, Ansøgning om 5%-midler til ny el-
stikledning Fabersvej (2022 - 21692)

Bilag:
2022-06-30-Ansøgningsskema reservemidler-Sct
Peders-EL, Sct Peders overslag Bravida EL overslag
stik ledning, 2022-06-30-MR-prot kvt rap 5pct - Sct
Peders

Carsten Olsen deltog ikke i behandling af dette
punkt.
 
Provstiudvalget bevilger kr. 36.000 af 5%-midlerne.

11 - Sankt Mortens, Ansøgning om restfinansiering
vedr. renovering af Randers Klosterkirke

15.06.22 Sankt Mortens Menighedsråd ansøger
om en forøget anlægsbevilling på kr. 513.294, samt
om lov til at overføre overskud på kr. 328.695 fra
Kong Hans’ Kapel til renovering af Klosterkirken.
 
Finansiering af restbeløb:         Frigivelse af sognets
indlån i Aarhus Stift og tilskud fra Randers Kloster

Sager:
Randers Nordre Provsti - Byggesag - Renovering af
Randers Klosterkirke - Sankt Mortens Sogns
Menighedsråd (2020 - 35282)
Randers Nordre Provsti - Byggesag - Renovering af
Randers Klosterkirke - Sankt Mortens Sogns
Menighedsråd (2020 - 35282)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning provstiudvalget -

Jesper Bjerre Jakobsen deltog ikke i behandling af
dette punkt.
 
Provstiudvalget besluttede, at overskuddet fra Kong
Hans´ kapel kr. 328.695 må overføres til renovering
af Klosterkirken.
 
Provstiudvalget besluttede, at menighedsrådet kan
ansøge om udbetaling af "Andet indlån" kr. 270.868
indestående i Aarhus Stift, til dækning af en del af
renoveringen af Klosterkirken.
 
Ansøgning om forøget anlægsbevilling tages med i
den endelige budgetbehandling
 



restfinansiering, Byggeregnskab Kong Hans,
20220609 Randers Klosterkirke - Indkomne priser og
indstilling med klokke, 20220609 Randers
Klosterkirke - notat vedr besparelser

12 - Godkendelse af kvartalsrapport 2. kvt. PUK-
kassen

 

Sager:
Provstiudvalgsmøde nr. 9 - 16. august 2022 (2022 -
20232)

Bilag:
Kvartalsrapport 30062022

Godkendt

13 - Behandling af menighedsrådenes budgetter for
2023

Endelig behandling af menighedsrådenes indsendte
budgetforslag. 

Sager:
Budget 2023 - RNP (2022 - 7411)
Randers Provstierne - fælles ligning budget 2023
(2022 - 7916)
Budget 2023 - RNP (2022 - 7411)
Budget 2023 - RNP (2022 - 7411)
Budget 2023 - RNP (2022 - 7411)

Bilag:
Udmeldingsbrev af landskirkeskat og
udligningstilskud 2023, Statsgaranteret
udskrivningsgrundlag 2023 for kirker, Aktdokument,
brev til provsti vedr. alternativ varmekilde,
Aktdokument, Hald Præstegård. Energigennemgang
2022, RNP - budget 2023 - rammebeløb drift, Fælles
ligning 2022-23 Randers Søndre og Nordre Provsti
endelig udmelding

Provstiet har modtaget den endelige udmelding fra
kommunen, samt landskirkeskatten for 2023.
 
Den endelige fordeling af ligningsmidlerne til
menighedsrådene blev foretaget og meldes ud på
budgetsamrådet.

14 - Budgetsamråd 1. september

 

Orientering om program for mødet.
 
Dagsorden udsendes snarest.   

15 - Formandsmøde 12. oktober

 

Drøftelse af program for mødet.
 
Invitation udsendes snarest. 



16 - Eventuelt

Fremtidige møder:
 
Budgetsamråd: torsdag den 1. september kl. 17.00
PU-møde: torsdag den 15. september kl. 16.00
Formandsmøde: onsdag 12. oktober kl. 17.00
PU-møde: onsdag den 26. oktober kl. 16.30 - starter
med 1,5 times fællesmøde med Randers Søndre
Provsti (præsentation af provstiskyen)
PU-møde: tirsdag den 29. november kl. 15.00 
 
 
 
 

 

2022 - 20232 - Randers Nordre Provsti – Møder 16-08-2022, 16:00



Per Bøje Rasmussen (Randers Nordre
Provstiudvalg)

Anders Bach Andersen

Jesper Bjerre Jakobsen (Randers Nordre
Provstiudvalg)

Steen Bundgaard (Randers Nordre
Provstiudvalg)

Gitte Fruerlund Jensen Carsten Olsen

Ingelise Knudsen Strandgaard (Randers
Nordre Provsti)

2022 - 20232 - Randers Nordre Provsti – Møder 16-08-2022, 16:00


	Forside

