Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 11. august 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.
Provsitudvalgsmedlem John Melchiorsen.
Provstisekretær Berit Rasmussen.
Mødepunkt
1

Møde med ungdomspræst Trine Hostrup.

Beslutning
Trine Hostrup fortalte om sit arbejde som
ungdomspræst.

Ungdomspræsten kommer og fortæller om
rapporten og dens konklusioner.
2

Underskrivelse af referat og godkendelse af
dagsorden.

a) Referatet blev underskrevet.
b) Godkendt.

a) Underskrivelse af referat fra møde den 7. juli
2015.
b) Godkendelse af dagsorden.
3

Siden sidst - sager til orientering.

a) Ingen bemærkninger.

a) Opgørelse over 5% midler.

b) Opgørelse blev drøftet.

b) Udgiftsopgørelse i forbindelse med kordegns
fratræden i Stoholm.

c) Forslag til skema til brug for ansøgning i
forbindelse med anlægsønsker.

c) Anlægsønsker.

4

Godkendelse af kvartalsrapport for PU
kassen.

Intet at bemærke.

5

Søndermarks sogn - ansøgning om 5%
midler.

Provstiudvalget bevilgede kr. 38.807,52.

Ansøgning om økonomisk dækning af udgifter
vedrørende opnormering af kirke- og
kulturmedarbejderstillingen.
6

Henvendelse fra Stoholm menighedsråd
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Der bevilliges ikke ekstra midler til tårnprojekt.
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Mødepunkt

7

8

Beslutning

vedrørende byggeri.

Menighedsrådet må som øvrige menighedsråd søge
ved næste års budgetlægning.

Endelig afklaring vedrørende ansøgning om
tilskud til musikfestival i Viborg 2016.

Organisterne Maja Simonsen og Ingegerd Bogh
kom og orienterede om projektet.

Forslag om tilskud på kr. 25.000, da det er i
Viborg bys kirker og ikke i hele provstiet.

Provstiudvalget bevilgede kr. 50.000 til projektet.

Afsættelse af yderligere midler til kurser for
de ansatte og samarbejdsinitiativer.

Der oprettes 2 nye konti under formål 3:
- Kurser ansatte 50.000 kr.
- Inspirationsforum 25.000 kr.

Forslag om oprettelse af en konto på kr. 50.000
som menighedsrådet kan søge til ikke AMU
relaterede kurser og andre kurser med tilskud.
Alternativt kan samarbejdskontoen på PUK
budgettet forhøjes. Samt afsætning af kr.
25.000 til det årlige Inspirationsforum.
Samarbejdskontoen på PUK budgettet kan også
forhøjes med dette beløb.
9

Finansiering af ungdomspræsten fra 1.
februar 2016.
Det drøftes endvidere hvorvidt rådighedsbeløb
og natkirkebudget hænger sammen samt
mulighed for lokaler i bymidten til en form for
ungdomskirke/mødested for de unge og
frivillige.

Der er ikke stemning for at leje lokaler i midtbyen.
Provstiudvalget ønsker at bibeholde stillingen som
4-årige ansættelser.

10

Fastlæggelse og godkendelse af PU kassens
budget 2016.

Budget 2016 for provstiudvalgskassen blev
godkendt.

11

Fastlæggelse og godkendelse af indsendte
ønsker til budget 2016.

Skema med anlægsønsker til budget 2016 og
forslag til bevilling blev omdelt.
Provstiudvalget godkendte de foreslåede
bevillinger.

12

Fastlæggelse og godkendelse af
ekstraordinært afdrag på lån i 2016.

Forslag til ekstraordinære afdrag på lån i 2016 blev
drøftet.
Provstiudvalget godkendte forslaget.

13

Fastlæggelse og godkendelse af
kirkekassernes budget 2016.

Forslag til fastlæggelse kirkekassernes budget 2016
blev drøftet.
Provstiudvalget godkendte forslaget.

14

Fastlæggelse og godkendelse af 5% midlerne
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Forslag til fastlæggelse af 5% midler til budget
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Mødepunkt
for budget 2016.

Beslutning
2016 blev drøftet.
Provstiudvalget godkendte forslaget.

15

Planlægning af Endeligt Budgetsamråd.

Endelig Budgetsamråd afholdes mandag den 31.
august kl. 19.30.

16

Eventuelt.

Stor ros til arrangementet omkring 24 timers løbet.

17

Næste møde.

8. september 2015 kl. 16.00

Referat,11-08-2015

Side: 3

