Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 10. marts 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.
Provsitudvalgsmedlem John Melchiorsen - afbud.
Provstisekretær Berit Rasmussen.
Mødepunkt
1

Møde med Stoholm menighedsråd.
Drøftelse af renoveringsprojekt.

Beslutning
Der er indsendt 3 projekter: Udeprojekt,
indeprojekt og tårnprojekt.
Gustav Sigh oplyste, at provstiudvalget tidligere
har bevilget 1 mio. kr. til tagprojektet ekskl. egne
midler. Menighedsrådet finder det nok er 200.000
kr. for lidt, da der er ikke er medregnet udgifter til
teknisk bistand (10%), uforudsete udgifter samt
penge til rørføring til belysning. Han oplyste at der
er store skader på tårnet, hvilket de regner med vil
koste ca. 700.000 kr. Menighedsrådet vil gerne lave
det hele i en omgang.
Driftsbesparelser på varme og el kan først komme i
gang når arbejdet er udført.
Arbejderne kan ske at bliver mere omfattende jo
længere det venter.
Jens Erik Larsen konstaterede, at det ville blive i
underkanten af 3 mio. kr., hvis alt skal laves.
Han konstaterede, at teknikerhonorar på 10% er for
meget for en tagudskiftning.
Thomas Frank gjorde opmærksom på, at
budgetterne er lagt. Det er midt mellem 2 budgetter
de beder om flere midler.
Gustav Sigh ville gerne, hvis midlerne kunne
bevilges i budget 2016.
Thomas Frank oplyste, at der havde været mere
komplicerede sager, hvor rådgiverhonoraret ikke
var så højt.
Jens Erik Larsen konstaterede, at der er mest behov
for at tagprojektet bliver udført og at der forberedes
rørføring til lys.
Thomas Frank konstaterede, at tagprojektet gerne
snart skal i gang. Indeprojektet kommer på lige fod
med de andre projekter der er i provstiet. Han
foreslog, at menighedsrådet får en rådgiver til at
lave et projekt i 2 faser.
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Beslutning

Gustav Sig mener også at tårnprojektet er vigtigt.
Jo længere tid der ventes jo større bliver skaderne.
Han oplyste, at murene i det nye kirkecenter er
begyndt at skalle. Ingeniøren har ikke noget bud på
hvorfor.
Thomas Frank og den bygningssagkyndig kører
omkring og ser på det.
Gustav Sigh spurgte på køl i kapel. Han har fået et
tilbud på 30.000 excl. moms + strømføring.
2

Underskrivelse af referat og godkendelse af
dagsorden.
a) Underskrift af referat fra møde den 17.
februar 2015.

a) Referatet blev underskrevet.
b) Nyt punkt Tårup-Kvols - frasalg af mindre
jordareal.

b) Godkendelse af dagsorden.
3

Siden sidst - sager til orientering.

a) Taget til efterretning.

a) Opgørelse over 5% midlerne.

b) Lillian Storgaard orienterede.

b) Skole-kirkesamarbejdet - referat.

4

Stoholm menighedsråd
Renoveringsprojekt.

Provstiudvalget fastholdt bevilling til tagprojekt
med en ramme på 1 mio. kr. Menighedsrådet skal
indhente 2 tilbud på arbejdet. Der inddrages i
nødvendigt omfang rådgiver til tagprojektet.
Menighedsrådets vurderede honorar er for højt. Der
skal laves rådgivningsaftale med rådgiver, som
sendes til provstiet. Provstiudvalget kontaktes når 2
tilbud er kommet med henblik på iværksættelse af
projektet og sikring af finansiering, hvis det
overskrider rammen. Der kan tages højde for
forberedende arbejde til kabelføring til nyt lys.
Provstiudvalget forventer som udgangspunkt at
rammen holder.
Øvrige projekter afventer. De vil komme med i
prioriteringsrækken sammen med ønsker fra andre
menighedsråd.

5

Bispevielse ansøgning om 5% midler

Provstiudvalget bevilgede op til 135.000 kr. af 5%
midlerne..

Rest-ansøgning om 5 % fra bispevielse,
herunder mulighed for dækning af beløb til
alterkalk for Sortebrødre kirke.
6

Ungdomspræst.

Thomas Frank orienterede.

Drøftelse af ordningens fremtid.

Provstiudvalget besluttede, at der arbejdes videre
med en stilling på 75% incl. 2 konfirmandhold fra
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Beslutning
med en stilling på 75% incl. 2 konfirmandhold fra
privatskolen og friskolen.

7

PUK regnskab.
Godkendelse af provstiudvalgskassens
regnskab 2014.

Provstiudvalget godkendte regnskabet mærket
Viborg Domprovstiudvalg, CVR-nr. 24982092,
Regnskab 2014, Afleveret d. 04-03-2015 14:42

8

Forberedende budgetsamråd.

Program blev omdelt og godkendt.

9

Tårup-Kvols - frasalg af mindre jordareal.

Provstiudvalget godkender at menighedsrådet
frasælger jordareal, jf. gældende bestemmelser og i
overensstemmelse med dem.

Ansøgning om godkendelse af frasalg af mindre
jordareal.
10

Eventuelt.

11

Næste møde.
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