Referat
Randers Nordre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde nr. 30 via Teams - d. 27-01-2021 kl. 16:00 til 18:00
Deltagere: Per Bøje Rasmussen, Jesper Bjerre Jakobsen, Anders Bach Andersen, Carsten Olsen, Gervid
Freddy Hansen, Mette Marie Gocht-Jensen, Ingelise Knudsen Strandgaard
Karen-Marie la Cour deltog ikke i mødet. Steen Bundgaard deltog i mødet.

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

2 - Ændring i provstiudvalget

Karen-Maries anmodning om udtrædelse er
godkendt.

Karen-Marie la Cour udtræder af provstiudvalget.
Steen Bundgaard indtræder i provstiudvalget.
Steen Bundgaard indtræder i provstiudvalget.
Sager:
Ændring i provstiudvalget for Randers Nordre Provsti
(2020 - 37793)
Bilag:
Aktdokument

3 - Valg af næstformand i provstiudvalget

Anders Bach Andersen blev valgt

4 - Nyt fra provsten

- Konfirmationerne i Randers Provstierne/Randers
Kommune er udskudt og finder sted i perioden
medio juni til udgangen af september
- Fællesmøde med Randers Søndre Provsti i dag
udskudt. En konsulent fra Brandsoft var inviteret til
mødet for at fortælle om kirkegårdssystemet. Der
holdes Teamsmøde med konsulenten og de 2
provster og de 2 provstisekretærer i næste uge.

5 - Dalbyover - byggeregnskab på digeprojekt

Anders Bach Andersen deltog ikke i behandlingen af
dette punkt.

13.12.2020 Dalbyover menighedsråd sender
byggeregnskab på afsluttet digeprojekt på Dalbyover Godkendt
Kirkegård til godkendelse
Sager:
Byggesag - Dalbyover Kirke, Randers Nordre Provsti renovering af kirkedige, mur og "Alba´s" gravsted
(2019 - 25615)
Bilag:
Aktdokument, regnskab 1 etape

6 - Hald præstegård - 5%-midler til istandsættelse af Provstiudvalget godkender, at arbejdet må sættes i
vinduer og udskiftning af vindue og døre
gang og forhøjer bevillingen af 5%-midler til kr.
167.198.
22.12.2020 Hald-Kærby menighedsråd sender 2
tilbud og ansøger samtidig om forhøjelse af den
tidligere bevilling til kr. 167.198.
16.09.2020 Provstiudvalget bevilliger op til kr.
152.856 af 5%-midlerne. Der skal indhentes 2 tilbud
op malerarbejdet samt 1 yderligere tilbud på det
øvrige arbejde.
01.09.2020 Hald-Kærby menighedsråd ansøger om
5%-midler kr. 152.856 til istandsættelse af
vinduer og udskiftning af køkkenvindue, terrassedør
og havedør i Hald præstegård, vedlagt 1 tilbud.

Sager:
Hald Præstegård - 5%-midler til synsudsatte arbejder
(2020 - 24633)
Bilag:
Hald- Præstegård - 2 tilbud på
istandsættelsesarbejde, 20201217 - Hald Præstegård
- istandsættelse af vinduer

7 - Ø. Tørslev præstegård - Istandsættelse

Anders Bach Andersen deltog ikke i behandlingen af
dette punkt.

Skitseforslag på istandsættelse af præstegården.
Økonomisk overslag fra arkitekten udsendes før
mødet.

Provstiudvalget beder menighedsrådet indhente
endnu et forslag på renovering af præstegården med
fokus på en hensigtsmæssig økonomi og indretning.

Sager:
Renovering af Ø. Tørslev Præstegård i forbindelse
med præsteskifte (2020 - 27850)
Renovering af Ø. Tørslev Præstegård i forbindelse
med præsteskifte (2020 - 27850)
Bilag:
103, Aktdokument, økonomi pdf, 100, 101, 102, 105,
110

8 - Fårup - ansøgning om 5%-midler til dækning af
lønudgift til konfirmandundervisning

Steen Bundgaard deltog ikke i behandling af dette
punkt.

19.01.2020 Fårup menighedsråd ansøger om
yderligere kr. 861,00 til dækning af befordring til
konfirmandundervisning. I alt kr. 8.804,86

Provstiudvalget bevilliger kr. 8.804,86 af 5%midlerne.

28.12.2020 Fårup menighedsråd ansøger om 5%midler kr. 7.943,86 til dækning af lønudgift til
konfirmandundervisning.
Sager:
Konfirmandundervisning af Fårup Skole 2020/2021
(2020 - 26828)
Konfirmandundervisning af Fårup Skole 2020/2021
(2020 - 26828)
Bilag:
Konfirmandundervisning efterår 2020 - med bilag,
Aktdokument, Budget, formål 3200

9 - Fra Råby - anvendelse af anlægsmidler i 2019
I provstiets godkendelsesbrev af regnskab for 2019
har vi bedt om en redegørelse for anvendelse af
"videreførsel af midler til ikke-udført
anlægsarbejde".
19.01.2020 Regnskabsføreren sender redegørelse

Sager:
Revision af årsregnskab 2019 (2020 - 1744)
Revision af årsregnskab 2019 (2020 - 1744)
Bilag:
Aktdokument, Godkendelsesbrev regnskab 2019 Råby.docx

På baggrund af redegørelsen har provstiudvalget
godkendt, at anlægsarbejderne er udført i løbet af
de sidste 5-6 år og at saldoen i regnskabet er
overført til frie midler i forbindelse med
resultatdisponeringen i regnskab 2019.

10 - Valg af medlem til honorarudvalg

Per Bøje blev valgt til udvalget

Ved revisors revision af regnskab 2019 havde de
meget fokus på menighedsrådets honorarudbetaling
til formand, kasserer, regnskabsfører, kirkeværge og
kontaktperson.
De to provstier er herved blevet opmærksom på,
at de udsendte honorarsatser kan læses på flere
måder.
Der skal derfor vælges et medlem fra hvert af de to
provstiudvalg som sammen med de to
provstisekretærer kan forberede et forslag til
budgetudvalget.

11 - Eventuelt
PU-møde: Onsdag den 24. februar kl. 16.00
Budgetudvalgsmøde: Torsdag den 11. marts kl. 15.00
PU-møde: Torsdag den 18. marts kl. 16.00
Indledende budgetsamråd: Onsdag den 7. april kl.
19.00
PU-møde: Torsdag den 22. april kl. 16.00
PU-møde: Tirsdag den 18.maj kl. 16.00
Budgetlægningsmøde: Torsdag den 17. juni kl. 9.0015.00
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
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