Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 14. juni 2016. Kl. Kl. 16.00
Mødested: Vognmagervej 14

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.
a) Underskrivelse af referat fra møde den 17.
maj 2016.

Beslutning
a) Referatet blev underskrevet,
b) Nyt pkt. 14. Ravnstrup graverfaciliteter og nyt
pkt. 15. Finderup Præstegård.

b) Godkendelse af dagsorden.
2

Siden sidst - sager til orientering.

a) Intet at bemærke.

a) Opgørelse over 5% midlerne.

b) Jens Erik Larsen orienterede.

b) Stoholm kirkekasse - vedrørende refusion fra
Skive Provsti.

c) Se pkt. 9.
d) Overvejende positive.

c) Resen kirke. Afgørelse fra Stiftet.
e) Punktet tages med på næste møde.
d) Tilbagemelding fra Maj-samtaler.
e) Undersøgelse af Finansiel Stabilitets
forpligtelse af menighedsrådenes indestående.
3

Sdr. Rind kirke - 5% midler.

Provstiudvalget kunne ikke godkende ansøgning
om 5% midler. Kan finansieres over driften.

Ansøgning om kr. 17.250 af 5% midlerne til
dækning af udgifter til trappe til kirketårnet.
4

5

Vorde kirke - 5% midler.

Birthe Vestergaard forlod mødet.

Ansøgning om kr. 146.250 af 5% midlerne til
dækning af udgifter til indvendig kalkning af
Vorde kirke.

Provstiudvalget kunne ikke godkende ansøgningen
om 5% midler. Kan finansieres af frie midler i
kirkekassen.

Mønsted kirkekasse.

Provstiudvalget godkendte ansøgningen.

Ansøgning om tilladelse til at flytte kr.
22.586,81 fra anlægskontoen til kontoen for
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Mødepunkt

Beslutning

vedligehold.
6

7

Vorde-Fiskbæk-Romlund menighedsråd.

Birthe Vestergaard forlod mødet.

Ansøgning/henvendelse om at menighedsrådet
ansætter personale til administrativ hjælp for
menighedsrådet.

Provstiudvalget kunne ikke godkende ansøgningen.
Menighedsrådet tilbydes, at provsten og
personalekonsulenten kommer ud og gennemgår
arbejdsgangene.

Tårup-Kvols menighedsråd.

Provstiudvalget godkendte indgået
forpagtningskontrakt.

Forpagtningskontrakt for dele af jordareal
tilhørende Taarupgaard til godkendelse.
8

Viborg Domkirke - 5% midler.
Ansøgning om dækning af udgifter til ABA
brandalarm i Domkirken af 5% midlerne.

9

Sdr. Resen kirkegård - ændring af
indgangsparti.
Vedrørende afslag på ansøgning om ændring af
indgangsparti.

10

Folkekirkens Skoletjeneste.

Provstiudvalget bevilligede kr. 425.000 af 5%
midlerne.
Bevillingen forudsætter, at etablering af ABA
anlæg medfører, at der må være mindst 1075
personer i domkirken, selvom de 2 udgange i
østenden ikke etableres.

Provstiudvalget besluttede at anbefale
menighedsrådet, at indsende ny ansøgning, der
lægger sig op af kirkegårdskonsulentens
anbefaling.

Provstiudvalget godkendte vedtægtsændringen.

Ændrede vedtægter til godkendelse.
11

Vejledende Lønblad

Provstiudvalget godkendte det Vejledende
Lønblad.

Vejledende Lønblad.
12

13

Provstiudvalgskassen.
Udkast til budget 2017.

Provstiudvalget godkendte udkast til budget 2017
mærket: Viborg Domprovstiudvalg, CVR-nr.
24982092, Budget 2017, Bidrag budget afleveret d.
14-06-2016 09:10

Evaluering af Inspirationsforum.

Generelt positive tilbagemeldinger.
Dagen ønskes afholdt sidst i februar først i marts.
Temperaturen justeres.
I grupperne ønskes rådsmedlemmer og præster
blandet.
For kort tid til gruppearbejde.
Gode spørgsmål.

14

Ravnstrup kirkegård - 5% midler

Knud Erik Christensen forlod mødet.

Ansøgning om 5% midler til betaling af

Provstiudvalget kan ikke godkende ansøgningen.
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16

Beslutning

uforudsete udgifter i f.b. med graverfaciliteter
ved Ravnstrup kirke.

Provstiudvalget bevilgede menighedsrådet et lån i
5% midlerne på op til kr. 100.000.

Finderup præstegård - 5% midler.

Knud Erik Christensen forlod mødet.

Ansøgning om tilladelse til forskønnelse af
pladsen foran Finderup Præstegård.

Provstiudvalget bevilligede kr. 100.000 af 5%
midlerne til opførelse af carport og forskønnelse
herunder tilplantning af pladsen foran Finderup
Præstegård.

Eventuelt.

Knud Erik Christensen oplyste, at HR-samarbejdet
mellem provstierne stopper pr. 1. januar 2017.
På provstiets hjemmesiden ønskes der
- Link til provstiets mail.
- Link til forsikringsenheden.

17

Næste møde.
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