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Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 
 
 

2. Nyt fra formanden 
1. Hylke Kirkegård 
2. MR samarbejdsdag 

den 25. april 

1. Etape 1 tæt på at være færdig. Efter sommerferien starter 
Etape 2 med Anna Mette Exner som indvendig arkitekt. Der er 
en enkelt, der har været lidt utilfreds på Facebook. Formanden 
svarer vedkommende.  
2. Vi regner med at holde samarbejdsdagen 25. april – Henrik 
Heeris har meldt klar. Mødetid 9.30 Ovsted Kirke. Formanden 
udsender program fra Henrik Heeris før dagen. 
 

3. Nyt fra præsten 
1. Konfirmationsdatoer 

2022/2023 samordnes 
med Skanderborg  

2. Minikonfirmand og 
konfirmandundervisning 

3. Samarbejde med Ejer 
Bjerge 

 

1. Sussie spurgte, om hun kan samordne datoerne for 
konfirmation i 2022 og 2023 med Skanderborg, så 
konfirmanderne fra samme område konfirmeres samtidig. Det 
blev godkendt. 
2. Konfirmanderne undervises hver uge skiftevis online og fysisk. 
Minikonfirmanderne er ved at tilmelde sig – pt er der fem. 
3. Tirsdag før påske holdt Sussie møde med Morten, formand for 
Ejer Bjerge. Aktivitetsudvalget har fået indbydelse til idémøde 
online onsdag 14. april.  

4. Renovering af den gamle 
præstebolig v/Michael 
- se udsendt referat fra 
provstesyn den 26. marts 2021. 
Godkendelse af, at Mogens 
Svenning sender invitation til 
tækkefirmaer om at byde på 
opgaven. 

Den tidligere præstebolig renoveres i tag og fag, så den indtil 
videre kan bevares som kold, men affugtet bygning. 
Luftfugtigheden må ikke være over 80. Næste etape er 
reparation af vægge, døre og vinduer. Mogens Svenning har 
fremsendt tidsplan umiddelbart forud for dagens møde.  
Det blev besluttet at lade Mogens Svenning indhente tilbud på 
tækning af hele taget. 

5. Godkendelse af køb af 
byggegrund til ny præstebolig 
på Præstegårdsbakken 11 i 
Hylke - pris: 700.000 kr. 
v/Michael og Birgit 

Birgit, Michael, Inge, Inge B, Lars, Maria og Jette stemte for 
købet. Margrethe og Niels stemte ikke. Dermed blev det 
besluttet at købe grunden i Hylke. 

6. Hvilken model, der skal 
arbejdes videre med? 
v/Michael og Birgit 
 
1.    MR & Svenning udarbejder 
et byggeprogram som tre 
byggefirmaer kommer med 
forslag og pris at projektere og 
bygge en bolig på Præstebakken 
11. Mogens Svenning kan evt. 
være rådgiver under opførelse. 
 

Vi tog ingen beslutning om hvilken løsning, der er bedst for os. 
Niels hører Mogens Svenning om præsteboliger, vi kan se – og 
sender evt. dato før næste møde, hvor det kan lade sig gøre. 
Lars rundsender de tegninger, præstegårdsudvalget fik ved 
provstesynet. Punktet tages op på næste møde. Forslag til 
arkitekter er velkomne. 
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2.    MR og Mogens Svenning 
udarbejder en grundplansskitse, 
som byggefirmaerne giver pris 
på og ud fra, både med hensyn 
til at færdigprojektere huset, 
søge byggetilladelse til 
aflevering af et nøglefærdigt 
byggeri. 
Byggefirmaer/typehusfirmaer 
må gerne anvende de 
konstruktionsprincipper, de 
normalt bygger ud fra. Mogens 
Svenning kan evt. være rådgiver 
under opførelse. 
 
3.    MR vælger en arkitekt, som 
giver pris på at tegne huset i 
samarbejde med MR. Arkitekten 
bør også stå for al projektering, 
udbud og rådgivning og 
økonomistyring i forbindelse 
med opførelsen. Huset kan både 
opføres i fagentreprise men også 
i hovedentreprise. 
 
4.    MR udskriver en 
arkitektkonkurrence, og MR 
vælger arkitekten derudfra 
(skitser og pris på 
projekteringsarbejdet). De 
arkitekter, der ikke vælges, 
aflønnes med ca. 25.000 kr. eks. 
Moms. Den valgte arkitekt 
tegner derefter huset, og sender 
det i udbud og har hele ansvaret 
for opførslen og 
økonomistyringen. 
 
Forskellen mellem model 1 og 2 
er, at i model 1 får 
byggefirmaerne lov/mulighed 
for at komme med deres bud på, 
hvordan bygningen skal se ud 
og indrettes med henvisning til 
et byggeprogram med en 
oplistning af antal værelser, 
kontor, antal stuer, materialer 
m.v. 
I model 2 laver vi sammen et 
præcist skitseforslag til, hvordan 
bygningen skal se ud indvendig 
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og udvendig, hvordan den skal 
indrettes, og hvordan den skal 
ligge på grunden. 
Byggefirmaerne skal imidlertid 
selv detailprojektere bygningen 
og søge de nødvendige 
tilladelser og godkendelser. 
I model 3 kan Mogens Svenning 
også være rådgiver, men det 
bliver meget overordnet for at 
det ikke bliver dobbelt konfekt 
med to arkitekter. Med en god 
arkitekt burde det ikke være 
særlig nødvendigt. 
 

7. Ønsker til anlægsmidler 2022 
indsendes til provstiet senest 
den 15. april v/Lars 
 
Godkendelse af, at vi indsender 
ønsker om: 
 
a) Etablering af parkeringsplads 
ved Hylke Kirke i forlængelse af 
BaneDanmarks bro-arbejde. 
Pris: ca. 1,7 mio. kr. 
 
b) Ny præstetavle til våbenhuset 
i Hylke Kirke. Pris (på vej) 
 
c) Nyt lydanlæg til de tre kirker. 
Pris (på vej) 
 

Birgit har lavet arkiv for anlægsønsker 2022 på DAP.  
a) Skaarup Landskab har afgivet tilbuddet på 1,7 mio. kr. i 
forbindelse med helhedsplanen for Hylke Kirke. Det blev 
godkendt at sende det. 
b) Vi ansøger om penge til en ny præstetavle.  
c) Vi indsender ansøgning om at få nye lydanlæg i de tre kirker – 
pris ca. 430.000 kr. med alt i det modtagne tilbud. Vi indhenter 
flere tilbud snarest. 

8. Godkendelse af, at Inge 
Benfeldt indgår i bestyrelsen 
for Landsbykirkegårdene 
v/Birgit 
 
Det beror på en fejl, at der ikke 
blev valgt tre – en fra hver 
kirkegård til bestyrelsen på det 
konstituerende møde. Derfor 
dette punkt nu. Knud Erik har 
tidligere været i bestyrelsen fra 
Hylke. 

Det blev godkendt. 
 

9. Mulig for ha-støtte til 
skovrejsning v Lars 

Der er kommet nye regler, som muligvis kan udløse ha-støtte til 
vores ca. fem ha med skov. Kravet er, at vi selv søger støtten 
hjem, og at vi i tilknytning til skoven har 0,3 ha landbrugsjord. 
Det blev godkendt, at Lars arbejder videre med at få støtte til 
skovarealet. 

10. Eventuelt Ingen bemærkninger 




