Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 17. februar 2015. Kl. 16.00
Mødested: Vognmagervej 14

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

2

Beslutning

Besøg af biskoppen.

Provstiudvalget er indstillet på at give mulighed for
opnormering af en sognemedhjælperstilling.

Drøftelse af behov for præstelig bistand på
Viborg Sygehus.
Mulighed for opnormering af
sognemedhjælper.

Samtidig er man indstillet på at bistå økonomisk
ved tilkaldegudstjenester i forhold til dækning af
udgifter til brug af lokaler.

Underskrivelse af referat og godkendelse af
dagsorden.

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

a) Underskrift af referat fra mødet den 13.
januar 2015.
b) Godkendelse af dagsorden.
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Siden sidst - sager til orientering.

a) Taget til efterretning.

a) Opgørelse over 5% midlerne.

b) Domprovsten orienterede. Provstiudvalget
godkendte den skitserede model.

b) Viborg Kirkegård - målsætning.
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c) Musikkonsulent i provstiet.

c) Domprovsten orienterede om en fælles
musikkonsulent for provstiet.

d) Sag mellem menighedsråd og ansat
vedrørende pension.

d) Domprovsten orienterede om sagen.

Daugbjerg salg af forpagtergård.

a) Provstiudvalget drøftede indsigelsen. Det
meddeles klager, at udbuddet vil skulle gå om efter
gældende regelsæt, grundet procedurefejl.

a) Indsigelse mod salg af forpagtergård og pris.
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b) Anmodning om godkendelse af købsaftaler
på hhv. bygningspacellen og engen.

b) Der skal indledes ny udbudsrunde efter
gældende cirkulære. Salget kan således ikke
afsluttes på nuværende tidspunkt. Ny købsaftale
efter lovmæssig udbud fremsendes til provstiets
godkendelse.

Asmild kirkegård, indkørsel til p-plads.

Provstiudvalget godkendte ansøgningen.
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Ansøgning om tilladese til at sløjfe murpille
ved indkørslen til P-pladsen ved Asmild kirke.
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Menighedsrådet gøres opmærksom på, at de skal få
forsikringssummen udbetalt.

Ravnstrup kirkegård, anonym gravplads.

Knud Erik Christensen orienterede.

Redegørelse vedr. behov for anlægget og
arbejdsbyrde for graveren.

Provstiudvalget godkendte ansøgningen.

Ravnstrup kirkegård, tilbygning

Knud Erik Christensen forlod mødet.

Tilbud på renovering samt tilbygning til videre
sagsbehandling i stiftet.

Provstiudvalget besluttede at videresende projektet
med anbefaling, til stiftets godkendelse.
Menighedsrådet gøres opmærksom på, at de skal
indhente 2 tilbud på arbejdet som herefter skal
forelægges provstiudvalget.

Viborg Kirkegård, regnskab 2014.

Provstiudvalget besluttede at drøfte ansøgningen
med Viborg Kirkegård på møde i forbindelse med
drøftelse af budget 2016.

Ansøgning vedrørende disponering af overskud
og ubrugte midler for 2014.
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Beslutning

Sønder Rind kirke, renovering
Projekt til godkendelse.

Provstiudvalget godkendte at fase 1 iværksættes.
Projektet fremsendes til godkendelse i stiftet.
Provstiudvalget finder at rådgivningshonoraret for
fase 1 er for højt. Menighedsrådet anmodes om, at
der laves en rådgivningsaftale med et lavere
rådgivningshonorar for fase 1.

Anm. om optagelse i HR-samarbejdet.

Knud Erik Christensen orienterede.

Ansøgning fra Skive, Salling og Holstebro
provstier om optagelse i samarbejdsaftalen om
personalekonsulent.

Provstiudvalget anbefalede optagelse i samarbejdet.

Økonomimodel.

Økonomimodellen blev diskuteret og godkendt.

Godkendelse af økonomimodel "Kirke for alle"
og drøftelse af forberedende budgetsamråd.
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Eventuelt.

Der kommer en praktikant på provstikontoret.
Konfirmandprojekt vil finde sted den 14. marts
2015.
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Næste møde.
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