
Referat
Randers Nordre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde nr. 13 - d. 19-03-2019 kl. 16:00 til 18:00

Deltagere: Per Bøje Rasmussen, Anders Bach Andersen, Jesper Bjerre Jakobsen, Gervid Freddy Hansen,
Karen-Marie Haldrup la Cour, Carsten Olsen, Mette Marie Gocht-Jensen, Ingelise Knudsen Strandgaard
Afbud: Mette Marie Gocht-Jensen

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af referat fra sidste PU-møde Godkendt

2 - Nyt fra Provsten

 

Sager:
Indbydelse til biskoppens 60 års fødselsdag (2019 -
10691)

Bilag:
Indbydelse biskop pdf

- Reception i forbindelse med Biskoppens 60 års
fødselsdag
- Sct. Mortens Kirke - orientering om forventet ekstra
udgift i forbindelse med nyt lydanlæg
- Orientering om svar fra Råby til Aarhus Stift om
træfældning.
- Orientering fra møde i stiftet med BDO Revision -
mulighed for at få dem ud til et møde med
provstiudvalg eller menighedsrådene. Tilbud om en
sammenfatning af menighedsrådenes
revisionsprotokollater til provstiet.
- Datoer for provstesyn i foråret er fastsat. Oversigt
udsendes til provstiudvalget.
- Asferg præstegård er under renovering og
der arbejdes på ansættes ny præst pr. 1/7 2019
- Ommersyssel Østre Pastorat har sendt henvendelse
til stiftet om en 4 præst, biskoppen indkalder i
forlængelse heraf til møde.
- Nyt fælles pastorat - Purhus Pastorat pr. 1/4 for
Nørbæk, Sønderbæk, Læsten og Fårup.
- Fælles liturgiaftener godt i gang
- Til provstiudvalgsmødet 28/5 besøg af Elisabeth
Jensen fra Menighedsrådsforeningen. Søndre provsti
er indbudt.
- Minikursus i F2 fra kl. 15.00 den 25/4 for dem i
provstiudvalget der ønsker det.

3 - Budgetudvalgsmødet den 12. marts 2019

Budgetudvalget anbefaler en fremskrivningsprocent
på 1,5% på løn og øvrige udgifter.

Den anbefalede fremskrivningsprocent på 1,5% blev
godkendt. Kirkeskatteprocent på 0,89%  og
fordelingen mellem provstierne blev taget til
efterretning. 



 
Budgetudvalget anbefaler en uændret
kirkeskatteprocent på 0,89%
 
Ligningsprovenuet deles 50/50 imellem de 2
provstier 

Sager:
Budgetudvalgsmøde Randers Nordre og Søndre
Provstier 12. marts 2019 (2019 - 7849)

Bilag:
Referat budgetudvalgsmøde 12. marts 2019

4 - Fårup Menighedsråd - Ansøgning om 5%-midler

06.03.2019 Fårup Menighedsråd fremsender
ansøgning om 5%-midler til dækning af underskud
2018 kr. 69.489 og tilskud til deres andel af
organistløn i 2019 kr. 72.000. 

Sager:
Fårup - Ansøgning om bevilling af midler fra 5%
puljen (2019 - 8324)

Bilag:
CCE06032019_00000, CCE06032019_00001,
CCE06032019_00002, CCE06032019_00003,
CCE06032019_00004, CCE06032019_00005,
CCE06032019_00006, Tilskud dækning underskud
2018, Tilskud merudgift løn 2019

Provstiudvalget bevilliger kr. 100.000 i 5%-midler.
 Provstiudvalget indstiller til at lønudgiften tages
med i budget 2020.

5 - Dronningborg-Gimming - forhøjelse af
driftsrammen fra 2020

12.03.2019  Dronningborg-Gimming Menighedsråd
fremsender ansøgning om forhøjelse af
driftsrammen fra 2020 i forbindelse med ønske om
ansættelse af kordegn og kirketjener.

Sager:
Dronningborg-Gimming - Ansøgning om forhøjelse af
driftsrammen fremover i forbindelse med
ansættelse af kordegn og kirketjener (2019 - 9632)
Dronningborg-Gimming - Ansøgning om forhøjelse af
driftsrammen fremover i forbindelse med
ansættelse af kordegn og kirketjener (2019 - 9632)

Bilag:
Ansøgning til provstiudvalget om forhøjelse af
driftsbudgettet i forbindelse med nyansættelser,

Per Bøje og Ingelise Strandgaard forlod mødet kl.
17.30 og deltog ikke i drøftelsen eller beslutning af
dette punkt.
 
Provstiudvalget vil i forbindelse med budget 2020 se
positivt på en forhøjelse af
driftsrammen. Provstiudvalget forventer at
menighedsrådet vil udvise nødvendig ansvarlighed i
forbindelse med ansættelserne.



Kordegn (efter stiftets kommentering), Kirketjener
(efter stiftets kommentering)

6 - PUK-kassen - placering af de likvide midler

Provstiudvalget skal en gang om året tage stilling til
placering af provstiets midler.
 
Det er foretaget undersøgelse ved de 4 SIFI-banker.

Sager:
Undersøgelse af banker 2019 - evt. bankskifte (2019
- 8611)

Bilag:
Undersøgelse af banker i forbindelse med eventuel
bankskifte 2019

Provstiudvalget besluttede at skifte fra Jutlander
Bank til Spar Nord. 

7 - Indledende budgetsamråd - planlægning

 

Gervid fremlægger den økonomiske situation i
Randers Nordre Provsti – herunder den kirkelige
ligning 2020 og foreløbig udmelding af
kirkekassernes driftsrammer.
Det øvrige programmet lægger fast og er sendt ud.

8 - Aftale med Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning
(FAR)

Status på menighedsråds tilslutning til
gravstensgennemgang og beslutning om der
skal tegnes et provstiabonnement med FAR.

Provstiudvalget besluttede - på baggrund af 2
givne tilbud på gravstensgennemgang  at
tegne provstiabonnement med FAR.
 
Det er det billigst tilbud og indeholder også til hjælp
til andre arbejdsmiljøspørgsmål.   

9 - Provstiudvalgets vision og målsætning for
valgperioden

Drøftelse af provstiudvalgets vision og målsætning
for valgperioden. 

Provstiudvalgets foreløbige arbejde med
målsætninger og indsatsområder for valgperioden
fremlægges mundtligt på det indledende
budgetsamråd.
 
Tages op til drøftelse på næste provstiudvalgsmøde.  

10 - Energimærkning og Radon måling

Der er gang i at indhente tilbud fra 2 firmaer på
Energimærkning og Radon måling 

Der foretages energimærkning i de bygninger, hvor
det er lovbefalet og radon målinger foretages i
præsteboliger og relevante sognehuse i provstiet. 

11 - Eventuelt

Mødedatoer i 2019:
Indledende budgetsamråd: Onsdag den 3. april kl.
19.00 i Sognehuset i Øster Tørslev

Mødet i august flyttes til 27. august kl. 14.00-17.00 



PU-møde: Torsdag den 25. april kl. 16.00
PU-møde: Tirsdag den 28. maj kl. 16.00
Budgetudvalgsmøde: Tirsdag den 25. juni kl. 15.30
Budgetlægningsmøde: Onsdag den 26. juni kl. 9.00
-15.00
Budgetudvalgsmøde: Tirsdag den 20. august kl.
15.30
PU-møde: Tirsdag den 20. august OBS kl. 16.30
Budgetsamråd: Onsdag den 4. september kl.19.00 i
Dronningborg Sognegård
PU-møde: Onsdag den 25. september kl. 16.00
PU-møde: Tirsdag den 29. oktober kl. 16.00
PU-møde: Torsdag den 5. december kl. 16.00
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Per Bøje Rasmussen (Randers Nordre
Provstiudvalg)

Anders Bach Andersen

Jesper Bjerre Jakobsen (Randers Nordre
Provstiudvalg)

Gervid Freddy Hansen

Karen-Marie Haldrup la Cour Carsten Olsen

Mette Marie Gocht-Jensen
(MEJR@KM.DK)

Ingelise Knudsen Strandgaard (Randers
Nordre Provstiudvalg)
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