Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 16. august 2016. Kl. 16.00
Mødested: Vognmagervej 14

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

Underskrivelse af referat og godkendelse af
dagsorden.

Beslutning
a) Referatet blev underskrevet.
b) Nyt punkt 2 d - Viborg Domkirke.

a) Underskrivelse af referat fra møde den 14.
juni 2016.
b) Godkendelse af dagsorden.
2

Siden sidst - sager til orientering.

a) Intet at bemærke.

a) Opgørelse over 5% midlerne.

b) Taget til efterretning.

b) Sønder Rind kirke - svar vedr. statstilskud og
svar fra Viborg Stiftsøvrighed.

c) Kvartalsrapporten blev drøftet.
d) Taget til efterretning.

c) Houlkær kirke - bemærkninger til
kvartalsrapporten for 2. kvartal.
d) Viborg Domkirke - aftale med
brandmyndighederne vedrørende ABA anlæg
3

Vroue kirke - 5% midler.

Provstiudvalget bevilgede kr. 240.000 af 5%
midlerne til dækning af udgifter til kor og apsis.

Ansøgning om 5% midler til omstøbning af
blytaget på apsis og korets sydside.
4

Godkendelse af kvartalsrapport for
provstiudvalgskassen.

Kvartalsrapporten blev godkendt.

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2016.
5

Budget 2017.
a) Fastlæggelse og godkendelse af
kirkekassernes budget 2017.
b) Fastlæggelse og godkendelse af
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a) Forslag til fastlæggelse af kirkekassernes budget
2017 blev drøftet og godkendt.
b) Forslag til provstiudvalgskassens budget 2017
blev drøftet og godkendt, herunder ekstraordinært
afdrag på 3 lån i 2017. Udkast til vedtægt for
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Mødepunkt
provstiudvalgskassens budget 2017 og udkast
til vedtægt for samarbejde mellem
menighedsrådene.
c) Fastlæggelse og godkendelse af indsendte
ønsker til budget 2017.
d) Fastlæggelse og godkendelse af 5% midlerne
for budget 2017.
6

Evaluering af 24 timers løb.

Beslutning
samarbejde mellem menighedsråd blev godkendt.
c) Skema over anlægsønsker til budget 2017 og
forslag til bevilling blev gennemgået og anlæg
besluttet.
d) Forslag til fastlæggelse af 5% midler til budget
2017 blev drøftet og godkendt.

Bitten Sivebæk orienterede kort om arrangementet.
Positive tilbagemeldinger til provstiet.

7

Planlægning af Endeligt Budgetsamråd.

Afholdes onsdag den 31. august 2016 kl. 19.00.
Udkast til samarbejdsvedtægt rundsendes til
menighedsrådene inden mødet.

8

Eventuelt.

Indbydelse til minikonferencen "Fremtidens
provstiudvalg" blev omdelt.
Knud Erik Christensen og Thomas Frank meldes
til.

9

Næste møde.

13. september 2016 kl. 15.00.
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