Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 15. marts 2017. 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.
Provstiudvalgsmedlem Lillian Storgaard.
Provstiudvalgsmedlem John Melchiorsen.
Provstisekretær Berit Rasmussen.
Mødepunkt
1

Beslutning

Underskrivelse af referat og godkendelse af
dagsorden.

a) Referatet blev underskrevet.

a) Underskrift af referat fra 21. februar 2017.

b) Nyt pkt. 9 - Sdr. Rind kirkes renovering.
Nyt pkt. 10 - Viborg Domsogns kirkekasse flytning af anlægsmidler.

b) Godkendelse af dagsorden.
2

Side sidst - sager til orientering.

a) Intet at bemærke.

a) Opgørelse over 5% midlerne.

b) Intet at bemærke.

b) Energimærkning/screening.
3

Kirketælling - ansøgning 5% midler.

Regnskab for kirketælling 2015-16 blev omdelt.

Ansøgning om refusion af udgifter i forbindelse
med kirketællling.

Provstiudvalget har tidligere bevilget en ramme på
10.000 af 5% midlerne for perioden 2015-16.
Provstiudvalget bevilgede yderligere kr. 8.531,87
af 5% midlerne for perioden 2015-16.

Kirketællingen bliver fra 2018 lagt ud til
kirkekassen.

Provstiudvalget bevilgede en ramme på kr. 15.000
af 5% midlerne for 2017.

4

Ravnstrup kirkekasse - ansøgning 5%
midler.
Ansøgning om kr. 65.000 til indkøb af ny
løvsuger.

5

Kobberup kirke.
Dispositionsforslag vedrørende udskiftning af
gammelt oliefyr med nyt el- og
varmepumpeanlæg, luft til luft.

Referat,15-03-2017

Knud Erik Christensen forlod mødet.
Provstiudvalget bevilgede kr. 65.000 af 5%
midlerne til indkøb af ny løvsuger.

Provstiudvalget bevilgede kr. 80.000 af 5%
midlerne til udskiftning af gammelt oliefyr med nyt
el- og varmepumpeanlæg.

Side: 1

Mødepunkt
6

Vorde kirkegård.

Beslutning
Vedtægt ikke modtaget.

Kirkegårdsvedtægt til godkendelse.
7

Provstitakster for lapidarium.

Thomas Frank orienterede.
Der er lavet undersøgelse hos menighedsrådene.
Provstiudvalget foreslår en pris på 750 kr. incl.
moms for 10 år.
Gravstedsejer skal med det samme tage stilling til,
hvad der skal ske efter de 10 år:
- menighedsrådet råder over stenen.
- stenen doneres til stenhugger.
- gravstedsejer betaler for at stenen bliver knust.
Forslaget sendes i høring hos menighedsrådene.

8

PUK regnskab
Regnskab 2016 til godkendelse.

9

Sdr. Rind kirkes renovering.

Provstiudvalget godkendte regnskabet mærket:
Viborg Domprovstiudvalg, CVR-nr. 24982092,
Regnskab 2016, Afleveret d. 03-03-2017 10:45
Provstiudvalget godkendte optagelse af lån i
stiftsmidlerne på kr. 1.250.000 med 8 terminer.

Ansøgning om stiftslån på kr. 1.250.000 med 8
terminer. Lånet skal anvendes til at færdiggøre
renovering af kirken.
10

Viborg Domsogns kirkekasse - flytning af
anlægsmidler.
Ansøgning om tilladelse til at flytte kr. 55.000
fra anlægsmidler til driftsmidler for
regnskabsåret 2016.

11

Eventuelt.

12

Næste møde.

Referat,15-03-2017

Thomas Frank forlod mødet.
Provstiudvalget godkendte at midlerne flyttes fra
anlæg til drift.

Tirsdag den 18. april kl. 16.00. Mødet starter ved
Asmild kirke.

Side: 2

