Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 14. april 2015. Kl. 16.00
Mødested: Vognmagervej 14

Deltagere:
Domprovst Thomas Frank.
Provstiudvalgsformand Jens Erik Larsen.
Provstiudvalgsmedlem Oda Thomsen.
Provstiudvalgsmedlem Birthe Vestergaard - afbud.
Provstiudvalgsmedlem Bitten Sivebæk Jørgensen.
Provstiudvalgsmedlem Knud Erik Christensen.
Provsitudvalgsmedlem John Melchiorsen.
Provstisekretær Berit Rasmussen.
Mødepunkt
1

Underskrivelse af referat og godkendelse af
dagsorden.

Beslutning
a) Referatet blev underskrevet.
b) Dagsorden blev godkendt.

a) Underskrift af referat fra møde den 10. marts
2015.
b) Godkendelse af dagsorden.

2

Siden sidst - sager til orientering.

a) Taget til efterretning.

a) Opgørelse over 5% midlerne.

b) Intet at bemærke.

b) Skole-kirkesamarbejdet - referat.

c) Intet at bemærke.

c) Kirkeistandsættelsesmidler til Vridsted og
Fly kirker.

3

Houlkær 5% midler

Provstiudvalget besluttede at menighedsrådet
anmodes om at redegøre for de faktiske udgifter.

Ansøgning om 5% midler i f.b. med fratrædelse
af kirketjener.
4

Stoholm kirke.
Tagprojekt.

1. Honorar for teknisk bistand.
Provstiudvalget finder at udgifter til fremstilling af
udbudsmateriale m.v., skal indeholdes i honoraret,
da materialet kan fremsendes elektronisk.
2. Belysningsforslag:
Provstiudvalget godkender menighedsrådets
beslutning om at tage det billigste tilbud samt
forberedelse til kabelføring.

5

Sjørslev kirke.
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Bitten Sivebæk forlod mødet.
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Mødepunkt

6

Beslutning

Tilbud på reparation.

Provstiudvalget anbefaler at gå videre med
tilbuddet, under forudsætning af anbefaling fra
Ikast-Brande provstiudvalg.
Såfremt økonomien skrider kobles
bygherrerådgiver på.

Takstudvalget i Viborg Stift.

Vedtægterne blev godkendt.

Godkendelse af vedtægter.
7

Musikkonsulent.

Provstiudvalget besluttede at der arbejdes videre
med projektet.

Drøftelse af mulig musikkonsulent i
Domprovstiet
8

Sorggrupper.

Provstiudvalget besluttede at der arbejdes videre
hermed.

Oprettelse af sorggrupper og økonomi og
administrativ bistand til det.
9

Økonomimøder

Berit Rasmussen orienterede om status på
planlægning af møderne.

Økonomimøder med menighedsråd, herunder
fastlæggelse af møde for beslutning om
foreløbig 2. udmelding.
10

Finansiering af byggeherrerådgiver til
projekt vedr. domkirken.

Jens Erik Larsen orienterede om sagen og Thomas
Frank supplerede.
Thomas Frank forlod mødet.
Provstiudvalget besluttede at finansiere
bygherrerådgiver med op til 300.000 kr.

11

Eventuelt.

12

Næste møde.
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7. maj 2015 kl. 15.
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