
Referat
Randers Nordre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde nr. 11 - i Johanneskirken, Vorup Boulevard 29, 8940
Randers SV. - d. 26-10-2022 kl. 15:30 til 20:54

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

Kristian Vestergaard forlod mødet efter behandling af pkt. 19

Mødepunkt Referat

1 - Besøg af provstirevisor

Eino  Stæhr Pedersen fra BDO Revision kommer og
gennemgår revisionsprotokollaterne og svarer på
diverse spørgsmål

 

2 - Præsentation af provstiskyen

MIchael Thruesen fra Provstiskyen præsenterer
Provstiskyen for Favrskov, Randers Søndre og
Randers Nordre provstier.

Sager:
Provstiskyen - Randers Nordre Provsti (2022 - 29436)

Bilag:
Brochure ProvstiSkyen

 

3 - Drøftelse af aktuelle emner med Randers Søndre
Provsti

 

- Orientering om Folkekirkens Skoletjeneste
- Orientering om HUSRUM - Opfordring til at
provstierne og Jysk Børneforsorg ansøger om §18-
midler ved Kommunen. Ansøgningsfrist 1. februar
2023
- Orientering om studietur fælles for præsterne i
begge provstier til København den 10. - 12. januar
2023
- "Fælles om det sociale arbejde" - vellykket fælles
konference 14. september i forbindelse med
Folkemødet Randers
- Datoerne for Fælles ERFA-møder for
kontaktpersoner, ERFA-møde for kasserere og
regnskabsførere og ERFA-møde for
kirkegårdspersonale er planlagt for 2023



- "Den gode begravelse II" - fælles konference for
præster, bedemænd, kirkens og de kommunale
kirkegårdes personale den 18. april 2023
- Fælles personalekonsulent i Favrskov, Randers
Nordre og Randers Søndre provstier. Orientering om
bestyrelsesmøde herunder status på samarbejdets
første år. Personalekonsulent Jan Aage Dela Hansen
er kommet godt i gang.
- Orientering om vedtagelse af fælles vejledende
vikarsatser til kirkesangere og
organister. Personalekonsulenten beregner og
sender ud til menighedsrådene

4 - Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 14

5 - Godkendelse af referat fra sidste møde

 

Sager:
Provstiudvalgsmøde nr. 10 - 15. september 2022
(2022 - 24717)

Bilag:
Referat for Provstiudvalgsmøde nr. 10 - 1. udgave

Godkendt

7 - Nyt fra provsten

 

- Orientering om konsulentbistand på baggrund af
statusnotat ved Bent Engelbrecht vedrørende i
Ommersyssel Østre Pastorat visionsarbejde
- Orientering fra Nørbæk menighedsråd omkring
indgivelse af præstegårdsjord i pulje til
multifunktionel jordfordeling i Skalsådalen
- Orientering fra Sankt Andreas menighedsråd
omkring åbning af murværket for at besigtige
revnedannelsen i Sankt Andreas Kirke
 
 

8 - Behandling af menighedsrådenes
revisionsprotokollater - regnskab 2021

Godkendelse af menighedsrådenes regnskaber for
2021 og revisors bemærkninger i
revisionsprotokollaterne. 

Sager:
Regnskab 2021 (2022 - 4562)

Menighedsrådenes regnskaber blev godkendt med
henvisning til menighedsrådets egne bemærkninger
og revisors bemærkninger i protokollatet.
 



Bilag:
Randers Nordre Provsti kommentarer i protokollater
2021

9 - Provstiskyen

 

Drøftet. Der indhentes referencer fra provstier som
allerede bruger programmet.

10 - Råby Kirke - Godkendelse af nyt forslag til
etapeopdeling vedrørende renovering

15.09.2022 Råby-Sødring Menighedsråd indsender
nyt forslag til etapeopdeling af renovering af Råby
Kirke til godkendelse 

Sager:
Byggesag - renovering af Råby Kirke (2019 - 38274)
Byggesag - renovering af Råby Kirke (2019 - 38274)

Bilag:
Råby Kirke - Etapeopdeling, nye tegltage og
udskiftning af varmeanlæg i kirken - Juni 2022, Notat
fra møde 30. september 2022

Provstiudvalget godkender den nye
etapeopdeling.  Provstiudvalget afventer fra
menighedsrådet en rådgivningsaftale fra arkitekten.
 
Når projektet er godkendt af de kirkelige
myndigheder, kan menighedsrådet med bistand fra
arkitekten ansøge om midler fra
kirkeistandsættelsesordningen.
 
 

11 - Dalbyneder Kirke, Godkendelse af
byggeregnskab vedr. indvendig renovering af
Dalbyneder Kirke

12.10.2022 Dalbyneder-Dalbyover-Ø. Tørslev
indsender byggeregnskab for indvendig renovering
af Dalbyneder Kirke til godkendelse.
Regnskabet viser et overskud på kr. 168.823.

Sager:
Byggesag - Dalbyneder Kirke - Randers Nordre
Provsti - Indvendig kalkning af Dalbyneder kirke
(2020 - 5199)

Bilag:
4-Anlægsregnskab DBN_2018, 4-Anlægsregnskab
div.bilag, referat 2022-10-11

Anders Bach deltog ikke i behandling af dette punkt.
 
Byggeregnskabet blev godkendt. Provstiudvalget
besluttede, at overskuddet skal tilbagebetales til
provstiet
 

12 - Ø. Tørslev Sognehus, Ansøgning om 5%-midler
til udskiftning af varmekilde i Ø. Tørslev Sognehus

12.10.2022 Dalbyneder-Dalbyover-Ø. Tørslev
Menighedsråd ansøger om 5%-midler kr.  160.100 til
udskiftning af gas til varmepumpe.
Såfremt beløbet under "Andet indlån" i stiftet kan

Anders Bach deltog ikke i behandling af dette punkt.
 
Provstiudvalget besluttede, at menighedsrådet
kan ansøge om frigivelse af "Andet indlån" i stiftet.
 



frigives, nedsættes ansøgningen med kr. 142.836,86.

Sager:
Ø. Tørslev, Ansøgning om 5%-midler til udskiftning af
varmekilde i Ø. Tørslev Sognehus (2022 - 30833)

Bilag:
Aktdokument, 8-Ans_5pct-varmepumper, 8-
Ans_5pct-bilag_varmepumper, Kvartalsrapport
2022-09-30

13 - Dalbyneder-Dalbyover-Øster Tørslev MR,
Ansøgning om 5%-midler til dækning af ekstra
energiudgifter

12.10.2022 Dalbyneder-Dalbyover-Ø. Tørslev
Menighedsråd ansøger om kr. 110.000 til dækning
af ekstra energiudgifter i 1. halvår 2022 

Sager:
Dalbyneder-Dalbyover-Øster Tørslev MR, 5%- midler
til dækning af ekstra energiudgifter (2022 - 30754)

Bilag:
Ans_5-pct-energi, ref_2022-08-16, Kvartalsrapport
2022-06-30

Anders Bach deltog ikke i behandling af dette punkt.
 
Provstiudvalget bevilger kr. 110.000 af 5%-
midlerne til dækning af ekstra energiudgifter. 
 

14 - Hald-Kærby - Ansøgning om 5%-midler til
dækning af likviditetsunderskud

 

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

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om reservemidler til
manglende likviditet nov.2022, El-regninger til bet.
2.11.2022, Naturgas-regninger til bet. 2.11.2022,
Hald-Kærby - El og gasforbrug 2022 inkl. enheder 24-
10-2022

Provstiudvalget bevilger et likviditetslån på kr.
210.000 af 5%-midlerne til dækning af ekstra udgifter
til el og gas 
 
Når årsopgørelserne på el og gas foreligger,
indsendes samlet opgørelse over merforbrug i
forhold til budget, og evt. overskud af likviditetslån
tilbagebetales senest 30.06.2023

15 - Hald-Kærby Menighedsråd - ansøgning om 5%-
midler til dækning af projektor

19.09.2022 Hald-Kærby Menighedsråd ansøger om
5%-midler kr. 4.413,70 til dækning af køb af
projektor. 

Provstiudvalget bevilger kr. 4.413,70 af 5%-midlerne 



Sager:
Hald-Kærby MR - 5%-midler til dækning af køb af
projektor (2022 - 29252)
Hald-Kærby MR - 5%-midler til dækning af køb af
projektor (2022 - 29252)

Bilag:
Aktdokument, Faktura_327 Projektor, Aktdokument,
Hald-Kærby kvartalsrapport 3.kvt. med underskrift

16 - Harridslev præstegård, Ansøgning 5 % midler til
fældning af træer i præstegårdshaven

11.10.2022 Harridslev-Albæk-Støvring
Menighedsråd ansøger om kr. 20.250 til dækning af
fældning af udgåede træer i præstegårdshaven.

Sager:
Harridslev Præstegård, Ansøgning 5 % midler til
fældning af træer i præstegårdshaven (2022 - 30752)

Bilag:
5-pct_midler Harridslev, referat_2022-10-06

Provstiudvalget henviser til brug af egne frie midler. 

17 - Fra Udbyneder-Kastbjerg MR, Ansøgning om
5%-midler til udbedring af ringeanlæg, opsætning af
el-ladestander, merudgift el og fyringsolie

12.10.2022 Udbyneder-Kastbjerg
Menighedsråd ansøger om 5%-midler:
 
a)Arkitektudgift vedrørende krypten i Udbyneder
Kirke kr. 29.415,26
b)Udgift til Thubalka, ringeanlæg Kastbjerg Kirke kr.
36.375,00
c)Udgift til elektriker, ringeanlæg Kastbjerg Kirke kr.
21.380,58
d)Udgift til grave- og elarbejde til ladestander
Udbyneder Præstegård kr. 22.979,68
e)Merudgift til el i 2022 kr. 161.000
f)Merudgift til fyringsolie kr. 50.000

Sager:
Udbyneder-Kastbjerg MR, 5%-midler til udbedring af
ringeanlæg, opsætning af el-ladestander, merudgift
el og fyringsolie (2022 - 30756)

Bilag:
Beregning merudgift el, Bilag 5% midler,
Underskrevet kvartalsrapport 3009 5%midler,

Provstiudvalget bevilger et likviditetslån af 5%-midler
på kr. 211.000 til dækning af ekstraudgift til el og
fyringsolie
Når årsopgørelserne på el og fyringsolie foreligger,
indsendes samlet opgørelse over merforbrug i
forhold til budget, og evt. overskud af likviditetslån
tilbagebetales senest 30.06.2023.
 
 
Provstiudvalget besluttede, at menighedsrådet kan
ansøge om frigivelse af midler fra "Andet indlån" til
dækning  af arkitektudgiften kr. 29.415,26, udgiften
til ringeanlæg kr. 57.755,58 og udgiften til grave- og
elarbejde til ladestander ved præstegården kr.
22.979,68, ialt kr. 110.150,52.
 
 
 



Ansøgning 5% midler underskrevet,
Kontospecifikation, art 225520 300922

18 - Læsten Kirkegård, Fældning af træer og
plantning af nye træer

13.10.2022 Læsten Menighedsråd ansøger om lov til
at fælde 6 store træer som ødelægger kirkediget. I
stedet vil de plante 5-6 nye træer 2 meter fra diget.
 
 

Sager:
Fældning af træer på Læsten Kirkegård og plantning
af nye træer (2022 - 30948)

Bilag:
Aktdokument, Scan_0019, Scan_0020, Scan_0021

Provstiudvalget har bedt om en udtalelse fra
Kirkegårdskonsulent Anne-Marie Møller i sagen. På
den baggrund anbefaler provstiudvalget, at
menighedsrådet følger kirkegårdskonsulentens
anbefaling om at rette henvendelse til seniorrådgiver
Simon Skov ved Skov & Landskab for en vurdering af
træernes sundhedstilstand og sikkerhed.
 

19 - Asferg Menighedsråd - ansøgning om
anlæggelse af bypark på en del af kirkens jord

25.09.2022 Asferg Menighedsråd ansøger om
anlæggelse af bypark på en del af kirkens jord.

Sager:
Anlæggelse af bypark på en del af kirkens jord ved
Asferg Kirke (2022 - 28961)
Anlæggelse af bypark på en del af kirkens jord ved
Asferg Kirke (2022 - 28961)

Bilag:
henvendelse til provstiet vedr. anvendelse af marken
nord for kirken, Lokalplan nr. 549 for Asferg,
Matrikelkort Asferg

Ansøgningen har været forelagt en jurist i Aarhus
Stift.
 
Da det omtalte areal ligger udenfor kirkegården,
oplyser juristen, at det er op til menighedsrådet at
tage stilling hertil.
 
Dog gøres opmærksom på, at arealet ligger inden for
kirkebyggelinjen til Asferg Kirke, ligesom området er
udpeget som et kirkeindsigtsområde.
 
Disse forhold skal menighedsrådet være
opmærksomme på at inddrage ved en eventuel
aftale med kommunen, sådan at der kan tages
hensyn hertil.
 
Juristens skrivelse medsendes til menighedsrådet.
 

20 - Spentrup Kirkegård - Godkendelse af
Helhedsplan

27.09.2022 Spentrup Menighedsråd indsender
helhedsplan for Spentrup Kirkegård til godkendelse 

Sager:
Fremtidsplan/Helhedsplan for Spentrup Kirkegård
(2022 - 12339)

Bilag:
Aktdokument, Spentrup Bilag 1 A3, Spentrup bilag 2
urnegrave, Spentrup bilag 3, Spentrup Bilag 4,

Provstiudvalget godkender
helhedsplanen. Helhedsplanen bør opdeles i etaper
og kan udføres, når der er økonomisk dækning. 



Spentrup Kirkegårdnotat

21 - Præstebolig, Poppelvej 5, Sankt Andreas -
Godkendelse af aftale om betaling af
forbrugsafgifter

26.09.2022 Sankt Andreas Menighedsråd indsender
aftale om betaling af forbrugsudgifter, Poppelvej 5 til
godkendelse 

Sager:
Aftale om betaling af forbrugsafgifter, Poppelvej 5.
(2022 - 29184)

Bilag:
Aktdokument, Aftale om betaling af forbrugsafgifter
Poppelvej 5.

Godkendt

22 - Godkendelse af revisionsprotokollat PUK -
regnskab 2021

Godkendelse af revisionsprotokollat for PUK-kassen -
regnskab 2021
 

Sager:
Regnskab 2021 (2022 - 4562)

Bilag:
Revisionsprotokolat PUK

Revisors bemærkninger taget til efterretning.
Regnskabsinstruksen tilrettes. 

23 - Godkendelse af kvartalsrapport 3 kvt. - PUK

 

Sager:
Provstiudvalgsmøde nr. 11 - 26. oktober 2022 (2022 -
28725)

Bilag:
Kvartalsrapport 30.09.2022

Godkendt

24 - Opfølgning på formandsmøde

 

Sager:
Formandsmøde 2022 (2022 - 28066)

Udsættes til næste provstiudvalgsmøde 



Bilag:
Opsamling op grupparbejde

25 - Sidste PU-møde i 2022

 

Tvede-Linde-Mellerup menighedsråd er inviteret til
at deltage i første del af
mødet, vedrørende renovering af præstegården.

26 - Eventuelt

PU-møde: tirsdag den 29. november kl. 15.00
 
Mødedatoer 2023:
PU-møde: Tirsdag den 17. januar kl. 16.00
PU-møde: Onsdag den 8. februar kl. 16.00
Budgetudvalgsmøde: Onsdag den 8. marts kl. 15.00-
16.00
PU-møde: Onsdag den 8. marts kl. 16.30 (starter
med 1 times fællesmøde med Randers Søndre
Provsti)
Budgetsamråd: Tirsdag den 21. marts kl. 17.00
PU-møde: Torsdag den 20. april kl. 16.00
PU-møde: Tirsdag den 16. maj kl. 16.00
PU-møde: Onsdag den 7. juni kl. 9.00-15.00
(foreløbig budgetbehandling)
Budgetudvalgsmøde: Onsdag den 21. juni kl. 15.00-
16.00
Budgetudvalgsmøde: Onsdag den 16. august kl.
15.00-16.00
PU-møde: Onsdag den 16. august kl. 16.00
Budgetsamråd: Onsdag den 30. august kl. 17.00
PU-møde: Tirsdag den 12. september kl. 16.00
PU-møde: Onsdag den 25. oktober kl. 15.00 (incl.
møde med revisor og fællesmøde med Randers
Søndre Provsti)
PU-møde: Onsdag den 6. december kl. 15.00
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Per Bøje Rasmussen (Randers Nordre
Provstiudvalg)

Anders Bach Andersen

Carsten Olsen Jesper Bjerre Jakobsen (Randers Nordre
Provstiudvalg)

Steen Bundgaard (Randers Nordre
Provstiudvalg)

Gitte Fruerlund Jensen

Ingelise Knudsen Strandgaard (Randers
Nordre Provsti)

Kristian Espen Vestergaard
(KREV@KM.DK)
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