
Referat
Randers Nordre Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde nr. 3 - d. 12-01-2022 kl. 16:30 til 20:30

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Fællesmøde med Randers Søndre Provsti

Møde med Randers Søndre Provsti og biskop Henrik
Wigh-Poulsen 

Biskoppen orienterede blandt andet omkring
præstenormering i Stiftet 

2 - Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

3 - Godkendelse af referat fra sidste møde

 

Sager:
Provstiudvalgsmøde nr. 2 - 25. november 2021 (2021
- 28022)

Bilag:
Referat for Provstiudvalgsmøde nr. 2 - 1. udgave

Godkendt

4 - Nyt fra provsten

 

- Vi har modtaget et tilbud fra Stiftets
varmekonsulent omkring klimaregulering i kirkerne.
Nærmere på næste provstiudvalgsmøde
 
- Pkt. på næste provstiudvalgsmøde. Ansøgning fra
Gjerlev-Enslev på udskiftning af fuger på Enslev Kirke
 
- Orientering omkring samarbejde mellem Sankt
Mortens, Sankt Peders og Randers Kommune
omkring de kommunale kirkegårde

5 - Opfølgning på møde med biskoppen   Mødet med biskoppen blev drøftet.



 

6 - Hald-Kærby Menighedsråd - svar på behandling
af ansøgning om midler til forundersøgelse i Kærby
Kirke

07.12.2021 Hald-Kærby Menighedsråd sender, på
baggrund af provstiudvalgets behandling af
ansøgning om midler til forundersøgelse i Kærby
kirke, anmodning om rådgivning.

Sager:
Byggesag - Hald-Kærby, Randers Nordre Provsti -
renovering af Kærby Kirke (2019 - 32410)

Bilag:
Aktdokument

Projektet tages med i provstiets langtidsplanlægning

7 - Råby-Sødring Menighedsråd - svar på behandling
af ansøgning om nyt graver-/sognehus i Råby

06.01.2022 Råby-Sødring sender, på baggrund af
provstiudvalgets behandling af ansøgning om nyt
graver-/sognehus, en anmodning om et møde og en
nærmere forklaring.

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

Bilag:
Aktdokument, Svar til provstiudvalget

Provstiudvalget vil gerne inviterer menighedsrådet til
et møde, men vil afvente at der foreligger
et alternativ projekt for renovering af Råby kirke.

8 - Hald kirke - ny ansøgning om 5%-midler til
dækning af reparation af skade i murværk

02.12.2021 Hald-Kærby Menighedsråd sender ny
ansøgning om 5%-midler kr. 15.000 til reparation af
skade i murværk.
 
En tidligere ansøgning er behandlet på
provstiudvalgsmødet den 27.10.2021, med
anmodning om genfremsendelse af ansøgning efter
Stiftets godkendelse af reparationen. Aarhus Stift
har den 30.11.2021 sendt godkendelse af udførelsen
af reparationen.

Sager:
Byggesag - Hald Kirke i Hald-Kærby Sogn,

Provstiudvalget bevilliger op kr. 15.000 af 5%-
midlerne. 



Ommersyssel Østre Pastorat - Kirkebygning -
murskade kirketårn (2021 - 24505)

Bilag:
Aktdokument, Til mr. Hald Kirke, Randers Nordre
Provsti, tilladelse til udbedring af murværk i tårnet,
ajeppe Skjøtt, kirketårn, Ansøgningsskema
reservemidler hald kirketårn

9 - Hald kirke - ansøgning om 5%-midler til
udbedring af borebiller i Hald kirke

03.12.2021 Hald-Kærby Menighedsråd sender
ansøgning om 5%-midler kr. 35.750 til udbedring af
borebiller i Hald Kirke.

Sager:
Byggesag - Hald-Kærby MR - Kirkebygning -
Borebiller Hald Kirke (2021 - 33598)
Byggesag - Hald-Kærby MR - Kirkebygning -
Borebiller Hald Kirke (2021 - 33598)

Bilag:
Ansøgningsskema borebiller, Tilbud på borebille
sprøjtning, tilbud borebiller 2, følgebrev til provstiet
vedr. borebiller, Til mr. Hald Kirke, tilladelse til
behandling af borebilleangreb i træværk

Provstiudvalget bevilliger kr. 35.750 af 5%-midlerne. 

10 - Fårup Menighedsråd - ansøgning om 5%-midler
til dækning af udgift til konfirmandundervisning
efterår 2021

22.12.2021 Fårup Menighedsråd sender ansøgning
om 5%-midler kr. 1.008,77 til dækning af lønudgift til
konfirmandundervisning i 2021 

Sager:
Konfirmandundervisningen i Purhus pastorat
2021/2022 (2021 - 31347)

Bilag:
Aktdokument, Fårup kirke - konfirmandundervisning
efterår 2021

Provstiudvalget bevilliger kr. 1.088,77 af 5%-
midlerne 

11 - Hald-Kærby Menighedsråd - aflevering nyt
budget for 2022

14.12.2021 Hald-Kærby Menighedsråd sender på
baggrund af provstiudvalgets legalitetskontrol af
budget 2022, ansøgning om overskridelse af

Provstiudvalget fastholder at der skal afleveres et
budget som passer til den udmeldte driftsrammer. 



budgettet med kr. 7.500.

Sager:
Legalitetskontrol af budget 2022 (2021 - 32652)

Bilag:
Aktdokument

12 - Tvede kirkegård - Godkendelse af omlægning til
plade i plæne

04.01.2022 Tvede-Linde-Mellerup Menighedsråd
sender ansøgning om omlægning af areal til
gravsteder med plade i plæne 

Sager:
Omlægning til gravsteder med plade i plæne på
Tvede Kirkegård (2022 - 585)

Bilag:
Aktdokument, Tvede Kirkegård, Tvede
tommelfingerbreregning, Tvede Plan bilag A

Ansøgning godkendt

13 - Dronningborg Kirke - Byggeregnskab for
stiforbindelse ved Dronningborg Kirke

10.12.2021 Dronningborg-Gimming Menighedsråd
sender byggeregnskab for stiforbindelse ved
Dronningborg kirke med ansøgning om udbetaling af
de bevilligede 5%-midler.
 
Det bevilligede beløb kr. 281.500 er udbetalt
21.12.2021

Sager:
Dronninborg - 5 % midler stiforbindelse ved
Dronningborg Kirke (2021 - 34213)
Dronninborg - 5 % midler stiforbindelse ved
Dronningborg Kirke (2021 - 34213)
Dronninborg - 5 % midler stiforbindelse ved
Dronningborg Kirke (2021 - 34213)
Dronninborg - 5 % midler stiforbindelse ved
Dronningborg Kirke (2021 - 34213)

Bilag:
Byggeregnskab -stisystem, Økonomi - Stiforbindelse
pr. maj 2019, Aktdokument, Økonomiopstilling,
Resultat fra Licitation

Per Bøje og Ingelise Strandgaard deltog ikke i
behandling af dette punkt.
 
Menighedsrådet anmodes om at indsende en
forklaring til det indsendte byggeregnskab, inden det
kan godkendes.

14 - Lem Kirke - Opgørelse over anskaffelse af orgel Taget til efterretning.



til Lem Kirke

15.12.2021 Lem Menighedsråd sender regnskab for
anskaffelse af nyt orgel til Lem Kirke og kalkning i
bag orgel med ansøgning om udbetaling af de
bevilligede 5%-midler.
 
De bevilligede beløb kr. 42.862,50 og kr. 67.299,70
(bevilliget kr. 89.758,90) er udbetalt 16.12.2021.

Sager:
Byggesag - arvesag - Lem Kirke - Randers Nordre
Provsti - anskaffelse af orgel - arv efter Søren
Støvring (2018 - 22916)

Bilag:
Aktdokument, Orgel.Biregnskab anlæg.Orgel.211215

15 - Sct. Peders Kirke - Opgørelse på asfaltering af
kirkeplads

08.12.2021 Sct. Peders Menighedsråd
sender opgørelse på asfaltering af kirkeplads med
ansøgning om udbetaling af de bevilligede 5%-
midler.
 
Det bevilligede beløb kr. 115.000 er udbetalt
08.12.2021

Sager:
Sct. Peders - 5% midler - asfaltering og
kloakseparering (2021 - 23060)
Sct. Peders - 5% midler - asfaltering og
kloakseparering (2021 - 23060)

Bilag:
Aktdokument, 0630_001, Sct. Peders - 5%-midler til
asfaltering og kloakering

Taget til efterretning. 

16 - Hald Præstegård - Opgørelse nyt gasfyr i Hald
præstegård

21.12.2021 Hald-Kærby Menighedsråd sender
ansøgning om udbetaling af de bevilligede 5%-midler
til nyt gasfyr i Hald præstegård. Menighedsrådet
oplyser, at udgiften blev større end forventet. 
 
Det bevilligede beløb kr. 34.320,21 er udbetalt
21.12.2021.

Sager:

Taget til efterretning 



Hald Præstegård - ny gaskedel til præsteboligen
(2021 - 17828)

Bilag:
Hald- Præstegård - ansøgning om frigivelse 5
pct.midler til gasfyr, Hald præstegård - gasfyr -
Faktura - 16723 -, Hald - 5%-midler til udskiftning af
varmeveksler eller nyt gasfyr i Hald Præstegård (1)

17 - Honorar til provstiudvalgsformand

 

Sager:
Provstiudvalgsmøde nr. 3 - 12. januar 2022 (2021 -
35246)

Bilag:
Referat fra budgetudvalgsmøde 15. marts 2018

Per Bøje deltog ikke i behandling af dette punkt.
 
Provstiudvalget bevilliger honorar til formanden 

18 - Kirkegårdssystem til menighedsrådene

Positiv tilkendegivelse fra stort set alle
menighedsråd. Drøftelse af økonomisk dækning af
udgift til anskaffelse af kirkegårdssystem. 

Sager:
Kirkegårdssystem i Bandsoft/Skovbo (2020 - 29291)
Kirkegårdssystem i Bandsoft/Skovbo (2020 - 29291)

Bilag:
Anskaffelsespris og årligt abonnement på Brandsoft
Kirkegårdsystem, Brandsoft - Skovbo Registrerings
ark med total pr. mr - Nordre

 Provstiudvalget vil anbefaler menighedsrådene at
anskaffe kirkegårdssystemet incl. e-boks, cpr.-modul
og digital dødsanmeldelse

19 - Visioner for provstiudvalgets arbejde

 

Udsættes til næste provstiudvalgsmøde 

20 - Eventuelt

PU-møde: torsdag den 10. februar kl. 16.00
Budgetudvalgsmøde: torsdag den 10. marts kl. 15.00
PU-møde: onsdag den 23. marts kl. 16.15 -
starter med 1 times fællesmøde med Randers
Søndre Provsti
Indledende budgetsamråd: onsdag den 6. april kl.
17.00
PU-møde: onsdag den 20. april kl. 16.30

 



PU-møde: tirsdag den 24. maj kl. 15.00
Budgetlægningsmøde: torsdag den 16. juni kl. 9.00-
15.00
Budgetudvalgsmøde: onsdag den 22. juni kl. 15.00
Budgetudvalgsmøde: torsdag den 18. august kl.
15.00
PU-møde: torsdag den 18. august kl. 16.00
Budgetsamråd: torsdag den 1. september kl. 17.00
PU-møde: torsdag den 15. september kl. 16.00
PU-møde: onsdag den 26. oktober kl. 16.30 - starter
med 1 times fællesmøde med Randers Søndre
Provsti
PU-møde: tirsdag den 29. november kl. 15.00
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Per Bøje Rasmussen (Randers Nordre
Provstiudvalg)

Anders Bach Andersen

Jesper Bjerre Jakobsen (Randers Nordre
Provstiudvalg)

Carsten Olsen

Gitte Fruerlund Jensen Mette Marie Gocht-Jensen (Randers
Nordre Provstiudvalg)

Ingelise Knudsen Strandgaard (Randers
Nordre Provsti)
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