Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 12. januar 2016. 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 - afbud.
Provstiudvalgsmedlem Lillian Storgaard.
Provsitudvalgsmedlem John Melchiorsen - afbud.
Provstisekretær Berit Rasmussen.
Mødepunkt
1

Evaluering af "Kirke for alle".
Styregruppen samt hele provstiudvalget
deltager.
Punkter:
1. Thomas Franks tilbagemelding fra besøg hos
enkelte menighedsråd.
2. Tilbagemeldinger fra alle vedrørende "Kirke
for alle".
3. Umiddelbare justeringer af "Kirke for alle".
4. Evaluering af "Kirke for alle" på kommende
budgetsamråd, og koordinering heraf.

2

Underskrivelse af referat og godkendelse af
dagsorden.

Beslutning
a) Thomas Frank orienterede fra besøg hos
menighedsråd.
b) Tilbagemelding bordet rundt vedr. "Kirke for
alle".
c) "Kirke for alle" blev gennemgået og rettelser
tilføjet.
d) "Kirke for alle" vil blive drøftet på kommende
budgetsamråd.

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

a) Underskrivelse af referat fra møde den 8.
december 2015.
b) Godkendelse af dagsorden.
3

Siden sidst - sager til orientering.

a) Intet at bemærke.

a) Opgørelse over 5% midlerne.

b) Intet.

b) Orientering om fondsstøtte til klokker.

c) Intet.

c) Meddelelse om ny kgl. bygningsinspektør.

d) Thomas Frank orienterede.

d) Frigivelse af midler til Daugbjerg
menighedsråd.

e) Thomas Frank orienterede.

e) Provstens og provstiudvalgsformandens
møde med repræsentanter for Houlkær
menighedsråd.
4

Sjørslev kirke - ansøgning om 5% midler.
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Bitten Sivebæk forlod mødet
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Mødepunkt

5

Beslutning

Ansøgning om dækning af restbeløb
vedrørende klimaskærm kr. 32.897,75.

Provstiudvalget bevilgede kr. 32.897,75 af 5%
midlerne.
Ikast-Brande provsti anmodes om at refundere 40%
af beløbet.

Viborg Kirkegård - ansøgning om 5%
midler.

Provstiudvalget bevilgede kr. 35.937 af 5%
midlerne.

Ansøgning om tilskud af 5% midlerne til
dækning af udgifter til opsætning af
højttaleranlæg.
6

7

Tapdrup kirkegård.

Thomas Frank orienterede.

Sag vedrørende uhensigtsmæssig affaldsplads.

Provstiudvalget er indforstået med, at
menighedsrådet bruger egne midler til projektet.

Høring

Intet at bemærke.

Udkast til ny bekendtgørelse om valgret og
valgbarhed ved flytning mellem
menighedsrådskredse i et pastorat og ved
oprettelse af nye flersognspastorater, flytning til
flersognspastorater eller ændringer i
flersognspastorater.
8

Forberedende budgetsamråd, planlægning af
dette.

Provstiet udarbejder et spørgeskema med 5
spørgsmål, som sendes til menighedsrådene til
drøftelse.
Der laves 2 gruppedrøftelser - evaluering og
projektet.
Evt. kampagne til menighedsrådsvalget diskuteres..

9

Tilbagemelding fra MU samtale med
provstisekretær.

Berit Rasmussen forlod mødet.
Provstiudvalget bevilgede 1 time mere om ugen fra
1. januar 2016.

10

Eventuelt.

11

Næste møde.
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