Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 12. april 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.
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 8.
marts 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) Henvendelse om brug af sognegården i
Løgstrup.

c) Tallene kontrolleres. Ellers intet at bemærke.

c) Foreløbig udmelding budget 2017.
3

Daugbjerg konfirmandbygning - ansøgning
om 5% midler.

Provstiudvalget bevilgede max. kr. 35.000.
Menighedsrådet anmodes om at indhente et tilbud
mere og vælge de billigste.

Ansøgning om ekstra tilskud på kr. 35.000 til
dækning af udgifter til nyt gasfyr.
4

Sdr. Resen kirkegård - ændring af
indgangsparti.

Ansøgningen fremsendes med anbefaling til stiftet.

Ansøgning om tilladelse til nedbrydning af de
gamle søjler og erstatning af disse med
granitsøjler, der bærer den store låge ved den
anden indgang til kirkegården.
5

Smollerup kirkegård - vedtægt.

Provstiudvalget godkendte standardvedtægten.
Tillægget kan ikke godkendes.

Vedtægt til godkendelse.
6

Sdr. Rind kirke - renovering

Referat,12-04-2016

Rådgivningsaftalen giver ikke anledning til
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Mødepunkt

Beslutning
bemærkninger.

Rådgivningsaftale.
7

Stoholm kirke - renovering af tårn.
Ansøgning om tilladelse til at udbyde
renoveringen af kirkens tårn i indbudt licitation.

For så vidt anlægsarbejdet ikke kan holdes inden
for beløbet, skal menighedsrådet af egne midler
prioritere den ekstra udgift.
Hvis menighedsrådet, inden projektet igangsættes,
finder ud af at beløbet ikke dækker søges
provstiudvalget igen.

8

Evaluering af forberedende budgetsamråd.

Starttidspunktet ændres fra 19.30 til 19.00.
Ved gruppearbejde skal der være et
provstiudvalgsmedlem i grupperne.

9

Inspirationsforum.

Inspirationsforum afholdes den 2. juni 2016.

10

Maj samtaler.

Tider for maj-samtalerne blev omdelt.

11

Eventuelt.

12

Næste møde.
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17. maj 2016.
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