Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 13. september 2016. Kl. 15.00
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.
Provstisekretær Berit Rasmussen.
Mødepunkt
1

Besøg fra Søndre sogn.

Beslutning
Formanden orienterede om processen indtil nu.
Der er indtil nu brugt kr. 22.000 på arkitekt.
Menighedsrådet er uenige om, om der skal laves en
tilbygning eller helt ny bygning.
Regnar Nielsen mente, at der var endnu en løsning,
nemlig at genopføre en af de gamle klosterfløje.
Det kunne give toiletfaciliteter i tilknytning til
kirken.
Niels Hadrup og Niels Jensen kunne tilslutte sig
denne løsning.
Præsterne var enige i at projektet gik ud på at
fremtidssikre.
Det blev aftalt at provstiet indkalder til møde med
konsulenterne for at afklare mulighederne.

2

Underskrivelse af referat og godkendelse af
dagsorden.

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

a) Underskrivelse af referat fra møde den 16.
august 2016.
b) Godkendelse af dagsorden.
3

Siden sidst - sager til orientering.

a) Intet at bemærke.

a) Opgørelse over 5% midlerne.

b) Lillian Storgaard orienterede.

b) Folkekirkens Skoletjeneste - referat.

c) Thomas Frank orienterede.

c) Aftale med stiftet vedrørende 10% af
præsteløn og finansiering af kirketælling m.m.

4

Asmild menighedsråd - ansøgning om 5%
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Provstiudvalget bevilgede kr. 100.000 af 5%
Side: 1

Mødepunkt
midler.

Beslutning
midlerne.
Menighedsrådet skal selv betale resten.

Ansøgning om tilskud fra 5% midlerne til
udskiftning af minilæsser på kirkegården.
5

Vestervang - ansøgning om 5% midler.

Provstiudvalget bevilgede kr. 15.981,25 af 5%
midlerne.

Ansøgning om kr. 15.981,25 af 5% midlerne i
forbindelse med personalemæssige
samarbejdsudfordringer.
6

Vestervang - ansøgning om støtte til
oprettelse af "Kaboo kalendersystem".

Provstiudvalget bevilgede kr. 15.000 af 5%
midlerne.

Ansøgning om økonomisk støtte til oprettelse af
"Kaboo kalendersystem" incl. kurser i
forbindelse med opstart og oplæring, samt
hjælp til hjemmeside fra fællespuljen vedr.
kurser for ansatte.
7

Vestervang - budget 2017.

Provstiudvalget bevilgede kr. 50.000 til styrkelse af
kassebeholdningen i 2017.

Anmodning om kr. 50.000 ekstra i budget 2017.
8

Folkekirkens Skoletjeneste - vedtægt.

Provstiudvalget godkendte den ændrede vedtægt.

Ændret vedtægt til godkendelse.
9

Endelig budget 2017.

Budget 2017 for provstiudvalgskassen blev
godkendt.

10

Kirkeministeriets henvendelse vedrørende
indskydergaranti.

Provstiudvalget retter henvendelse herom, til de
menighedsråd der har et indestående som fordrer, at
man anvender sifi banker.

Indskydergarantiloven er ændret, så
menighedsråd og provstiudvalg ikke længere er
omfattet af indskydergarantien på kr. 750.000.
11

Eventuelt.

John Melchiorsen spurgte, om der var mulighed for
at bevilge flere gange til provstibandet. Punktet
tages med på næste møde.

12

Næste møde.

11. oktober kl. 16.00.

Referat,13-09-2016

Side: 2

