Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 9. februar 2016. Kl. 16.00
Mødested: Vognmagervej 14

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

Underskrivelse af referat og godkendelse af
dagsorden.

Beslutning
a) Referatet blev underskrevet.
b) Dagsordenen blev godkendt.

a) Underskrivelse af referat fra møde den 12.
januar 2016.
b) Godkendelse af dagsorden.
2

Siden sidst - sager til orientering

a) Der påføres dato for provstiudvalgsbeslutning.

a) Opgørelse over 5% midlerne.

b) Punkt til temadag med ansatte.

b) Henvendelse fra ChurchDesk vedr. digital
varmestyring til kirken.

c) Lillian Storgaard orienterede.

c) Orientering fra Skole-kirke samarbejdet.

d) Der laves et brev til menighedsrådene om
revisors indsatsområder.

d) Nyt fra det årlige revisormøde.

e) Thomas Frank oplyste, at stillingen nu er slået
op.

e) Orientering på status om
ungdomspræstestillingen.
3

4

5

HR-udvalg

Knud Erik Christensen orienterede.

Nedlæggelse af stiftsbaseret HR-udvalg og
oprettelse af lokale HR-udvalg.

Provstiudvalget godkender forslaget om
nedlæggelse af stiftsbaseret HR-udvalg og
oprettelse af lokale HR-udvalg.

Personalekonsulent.

Berit Rasmussen forlod mødet.

Lønforhandling fra den ansvarlige provst.

Bjarne Markussens indstillinger blev godkendt.

Vroue kirkegård - velfærdsfaciliteter.

Oda Thomsen forlod mødet.

Ansøgning om etablering af nye
velfærdsfaciliteter.

Provstiudvalget godkendte undtagelsesvis
ansøgningen, men med en større egenfinansiering.
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Mødepunkt
6

Provstirevisionen 2016.
Anmodning om bemærkninger til samarbejdet
med den nuværende provstirevisor og til den
nuværende kontrakt.

7

Viborg Kirkegård - vedtægter

Beslutning
Provstiudvalget finder, at der er et godt samarbejde
med provstirevisor, og ser gerne at samarbejdet
fortsætter.

Provstiudvalget godkendte ændring af vedtægten.

Ansøgning om tilladelse til ændring af Viborg
Kirkegårds vedtægter vedrørende behandling af
gravminder fra hjemfaldne gravsteder.
8

Drøftelse af provstiets langsigtede økonomi
med henblik på større anlægsarbejder.
Gennemgang af oversigt over eksisterende
anlægsønsker. Overvejelse om priorietering af
især større anlægsarbejder.

9

Evaluering af Kirke for alle.

Provstiudvalget besluttede at følgende 3 store
anlægsprojekter prioriteres i domprovstiet og når
der foreligger udarbejdede projekter til
godkendelse
Domsognet (fase 2), Søndre sogn (udvidelse af
sognehus) og Asmild
(nye faciliteter nær kirken). Der arbejdes på at få
flest mulig af øvrige mindre anlægsarbejder
afsluttet.

Videre drøftelse af det allerede aftalte.

Provstiudvalget skal være opmærksom på
kommunikationen af ændringen vedrørende 95 %
og i den forbindelse er det hele provstiudvalget der
er styregruppe og har besluttet dette. Ligesom
projektgruppen også går ind for dette.

10

Eventuelt.

På endeligt budgetsamråd skal der godkendes
vedtægt for samarbejder i provstiet.

11

Næste møde.

8. marts 2016 kl. 16.00.
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