Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 11. oktober 2016. Kl. 16.00
Mødested: Vognmagervej 14

Deltagere:
Domprovst Thomas Frank.
Provstiudvalgsformand Jens Erik Larsen - afbud.
Provstiudvalgsmedlem Oda Thomsen.
Provstiudvalgsmedlem Birthe Vestergaard.
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) Pkt. 2e ændres til beslutningspunkt 9.

a) Underskrivelse af referat fra møde den 13.
september 2016.
b) Godkendelse af dagsorden.
2

Siden sidst - sager til orientering.

a) Intet at bemærke.

a) Opgørelse over 5% midlerne.

b) Thomas Frank orienterede.

b) Brev vedr. 60% præstelig betjening.

d) Status på indsendelse af synsprotokoller.

c) Thomas Frank orienterede. Han har selv en
praktikant. Han har holdt møde med gravere og
kontaktpersoner samt en konsulent fra kommunen
herom. Der er enkelte råd der har meldt positivt
tilbage.

e) Revisionsoversigt for kirkekasser.

d) Der mangler protokol fra 6 råd.

f) Status energimøde og -optimering.

e) Thomas Frank orienterede. Der er nedsat et
udvalg på 4 personer, som arbejder videre med
projektet.

Asmild kirke - ansøgning om 5% midler.

Provstiudvalget bevilgede kr. 216.875 af 5%
midlerne til rensning af orgel og indvendig
kalkning af kirken.

c) Praktikantordning for flygtninge.

3

Ansøgning om rensning af orgel og indvendig
kalkning af kirken.
4

5

Sjørslev kirke.
Ansøgning om nye vinduer i kirken.

Menighedsrådet anmodes om at indhente et
sammenligneligt tilbud mere. Vinduerne skal være
magen til de eksisterende vinduer.

HR-samarbejde - vedtægt.

Knud Erik orienterede.
Provstiudvalget godkendte vedtægten. Vedtægten
sendes til godkendelse i Viborg Østre Provsti og
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Mødepunkt

Beslutning
Vesthimmerlans Provsti.

6

7

Provstiudvalgskassen.
Revisionsprotokollat og revisorerklæring for
årsregnskab 2015.

Provstiudvalget er yderst tilfredse med det fine
revisionsprotokollat for 2015.
Korrektionen under øvrige bemærkninger vil blive
korrigeret primo 2016.

Høringsbrev.

Intet at bemærke.

Høring vedr. udkast til Bekendtgørelse om
diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd,
provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v.
samt til bygningskyndige deltagere i
synsforrretninger.
8

Introduktion af nye menighedsråd.

Den 17. november 2016 afholder
Distriktsforeningen en kursusdag for nye
menighedsråd med enmet ”Vær forberedt til
konstitueringen i menighedsrådet”.
Provstiudvalget besluttede, at forberedende
budgetsamråd bruges til introduktion for nye
menighedsråd.
Her vil "Kirke for alle" blive gennemgået.
Forberedende budgetsamråd afholdes den 20. marts
2017 kl. 18.00.

9

Revisionsprotokollat
Godkendelse af revisionsprotokollat for
kirkekasserne.

10

Eventuelt.

11

Næste møde.
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Revisionsprotokollaterne blev gennemgået og
godkendt.
Der rettes henvendelse til hver enkelt
menighedsråd.

8. november 2016 kl. 16.00
13. december 2016 kl. 16.00
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