Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 7. juli 2015. Kl. 16.00
Mødested: Vognmagervej 14

Deltagere:
Domprovst Thomas Frank.
Provstiudvalgsformand Jens Erik Larsen.
Provstiudvalgsmedlem Oda Thomsen.
Provstiudvalgsmedlem Birthe Vestergaard.
Provstiudvalgsmedlem Bitten Sivebæk Jørgensen.
Provstiudvalgsmedlem Knud Erik Christensen.
Provstiudvalgsmedlem Lillian Storgaard - afbud.
Provsitudvalgsmedlem John Melchiorsen.
Provstisekretær Berit Rasmussen.
Mødepunkt
1

2

Beslutning

Underskrivelse af referat og godkendelse af
dagsorden.

a) Referatet blev underskrevet.

a) Underskrift af referat fra møde den 9. juni
2015.
b) Godkendelse af dagsorden.

b) Nyt punkt 9: Dollerup – manglende
pensionsudbetaling.
Nyt punkt 10: Vorde-Fiskbæk-Romlund betaling for regnskabsassistance.
2c rykker ned som punkt 11.: Provstetur

Siden sidst - sager til orientering.

a) Ny opgørelse blev omdelt. Ingen bemærkninger.

a) Opgørelse over 5% midlerne.

b) Ingen bemærkninger.

b) Skole-kirkesamarbejdet - referat.

c) Domprovsten orienterede.

c) Stoholm
3

Hald Ege kirke - ansøgning om 5% midler.

Provstiudvalget bevilgede kr. 85.625 af 5%
midlerne.

Ansøgning om 5% midler kr. 85.625,00 til
renovering af ankomstgården ved Hald Ege
kirke.
4

Etablering af samarbejde i StoholmKobberup - ansøgning om 5% midler.
Ansøgning om 5% midler kr. 52.500,00 til
dækning af udgifter til etablering af samarbejde
mellem præster og råd i Stoholm-Kobberup.

5

Folkekirkens Skoletjeneste.
Ansøgning om tilslutning til:
1) Skoletjenesten bliver permanent, med
forankring i provstierne.
2) Bestyrelsen fortsætter sin nuværende form,
mens arbejdsudvalgene nedlægges.
3) Finansiering via provstierne med 4,50
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Domprovsten orienterede om sagen.
Provstiudvalget bevilgede kr. 13.937,50 af 5%
midlerne.

1) Provstiudvalget tilsluttede sig at ordningen
bliver permanent, med forankring i provstierne.
2) Intet at bemærke.
3) Provstiudvalgte er sindet at bevilge kr. 4,50 pr.
folkekirkemedlem i 2016, men inden endelig
beslutning tages skal modtage et budget for 2016.
Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

kr./folkekirkemedlem i 2016.
6

Finderup forpagterbolig.
Ansøgning om tilladelse til nedrivning af
forpagterbolig og landbrugsbygninger, samt
økonomisk hjælp hertil.

7

Budget 2016 for PUK, 5% og Kirkekasser,
herunder anlægsønsker og mulighed for
ekstraordinære afdrag af lån

Provstiudvalget godkendte anmodning om
nedrivning, for så vidt at det lovgivningsmæssigt er
muligt.
Menighedsrådet anmodes om at indsende 2 tilbud,
hvorefter provstiudvalget vil træffe en afgørelse
Budgetudkast for provstiudvalgskassen for 2016
blev gennemgået.
Fremsendt udkast til økonomi blev gennemgået.

8

Regnskabsinstruks

Bilaget blev godkendt.

Godkendelse af bilag til regnskabsinstruks for
provstiudvalgskassen.
9

Dollerup - manglende pensionsindbetaling
5% midler

Provstiudvalget bevilgede kr. 90.000 af 5%
midlerne.

Ansøgning om økonomisk hjælp af 5%
midlerne kr. 90.000 til dækning af udgifter i
forbindelse med manglende pensionindbetaling.
10

Vorde-Fiskbæk-Romlund - betaling for
regnskabsassistance 5% midler.

Provstiudvalget bevilgede kr. 17.153,13 af 5%
midlerne.

Ansøgning om 5% midler til dækning af
udgifter i forbindelse med regnskabsbistand.
11

Provstetur.

Provstiudvalget bevilgede kr. 6.000.

Ansøgning om ekstra tilskud på kr. 6.000 til
provstetur.

Stiftet opfordres til at dette ikke gentager sig, idet
udgifter skal tilpasses budget.

12

Eventuelt.

13

Næste møde.
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11. august 2015 kl. 16.00
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