Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 13. december 2016. Kl. 11.00
Mødested: Domcafeen, Stænderpladsen 3, 8800 Viborg

Deltagere:
Domprovst Thomas Frank - afbud.
Provstiudvalgsformand Jens Erik Larsen.
Provstiudvalgsmedlem Oda Thomsen.
Provstiudvalgsmedlem Birthe Vestergaard.
Provstiudvalgsmedlem Bitten Sivebæk Jørgensen.
Provstiudvalgsmedlem Knud Erik Christensen.
Provstiudvalgsmedlem Lillian Storgaard.
Provstiudvalgsmedlem John Melchiorsen.
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.
november 2016.
b) Godkendelse af dagsorden.
2

Siden sidst - sager til orientering.

a) 1. rate af lån til Ravnstrup er tilbagebetalt.
Registreres på listen.

a) Opgørelse over 5% midlerne.
b) Lillian Storgaard orienterede.
b) Folkekirkens Skoletjeneste - referat.
3

Houlkær kirkekasse - ansøgning om 5%
midler

Provstiudvalget bevilgede kr. 17.000 til dækning af
udgifter.

Ansøgning om 5% midler kr. 17.000 til
dækning af udgifter i forbindelse med pålagt
flytning af kopimaskine.
4

Houlkær kirkekasse - ansøgning om 5%
midler.
Ansøgning om dækning af merudgifter i
forbindelse med sygdom.

5

Sjørslev kirke

Provstiudvalget kunne ikke imødekomme
ansøgningen, idet der ikke er tale om så store ekstra
udgifter.
Kassen har frie midler til at afholde faktiske
merudgifter og falder derfor udenfor, hvad der kan
dækkes af 5% midler.
Provstiudvalget godkendte udskiftning af vinduer.

Tilbud på nye vinduer til Sjørslev kirke.
6

Stoholm menighedsråd

Provstiudvalget vil være positivt indstillet på at
støtte projektet. Har dog brug for at kende udgiften.

Hjælp til minikonfirmandundervisning og støtte
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Mødepunkt

Beslutning

til præsternes gennemførelse af
konfirmationsforberedelsen og anden kirkelige
hjælp i sognet.
Provsten har efter MU samtaler med præster
igen i år måttet konstatere, at der er brug for
hjælp og menighedsrådet med egne midler og
hjælp fra provstiet vil kunne få en god og
længerevarende løsning.
7

HR-samarbejde - vedtægt.

Vedtægten blev godkendt med bemærkningen fra
Østre Provsti indføjet.

8

Provstiudvalgskassen.

Intet.

Stiftets behandling af regnskab 2015 for
provstiudvalgskassen.
9

Eventuelt.

10

Næste møde.
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10. januar 2017 kl. 16.00.
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