Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 18. april 2017. Kl. 16.00
Mødested: Asmild kirke

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.
Provstisekretær Berit Rasmussen.
Mødepunkt
1

Underskrivelse af referat og godkendelse af
dagsorden.

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

a) Underskrift af referat fra 15. marts 2017.
b) Godkendelse af dagsorden.
2

Siden sidst - sager til orientering.

a) Bevilling til Søndre sogn påføres.

a) Opgørelse over 5% midlerne.

3

Daugbjerg-Mønsted-Smollerup
præstegårdsudvalg - ansøgning om 5%
midler.
a) Ansøgning om kr. 29.050 af 5% midlerne til
udskiftning af 2 porte i garagen.

a) Menighedsrådet anmodes om at indhente et
tilbud mere, og fremsende det til provstiet.
b) Provstiudvalget bevilgede kr. 15.000 af 5%
midlerne til fældning af træer.

b) Ansøgning om kr. 15.000 af 5% midlerne til
fældning af 3 store træer mellem kirke og
præstegård.
4

5

Søndre sogns menighedsråd - ansøgning om
5% midler.

John Melchiorsen og Lillian Storgaard forlod
mødet.

Ansøgning om 5% midler til dækning af
manglende boligbidrag.

Provstiudvalget er sindet at yde tilskud, når
udgifterne er gjort op. Det forudsættes, at der
skrues ned for varmen i passende omfang.

Sdr. Rind kirkekasse - frie midler.

Provstiudvalget godkendte ansøgningen.

Ansøgning om tilladelse til forbrug af de frie
midler.
6

Kirkemusikfestival 2018.
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Provstiudvalget er sindet at bevilge kr. 50.000
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Mødepunkt

Ansøgning om økonomisk støtte til Viborg
Internationale Kirkemusikfestival 2018.
7

Asmild menighedsråd - ændring af vedtægt.

Beslutning
under forudsætning af, at det godkendes på endeligt
budgetsamråd.

Provstiudvalget godkendte vedtægtsændringerne.

Forslag til ændring af vedtægter for Asmild
kirkegård.
8

Inspirationsforum.

Der arbejdes på at finde en ny dato.

9

Vejledende lønblad.

Med få rettelser godkendte provstiudvalget det
vejledende lønblad.

Vejledende lønblad til godkendelse.
10

Kvartalsrapport for provstiudvalgskassen.

Provstiudvalget godkendte kvartalsrapporten for
provstiudvalgskassen.

Kvartalsrapport til godkendelse.
11

Maj samtaler.

Afviklingen af maj samtalerne er nu næsten på
plads.
Det er vigtigt at pointere, at samtalerne ikke er
sagsbehandlingsmøder, men dialogmøder.

12

Evaluering af forberedende budgetsamråd.

Der var et fint fremmøde.
Der skal være en fælles instruktion af grupperne.
Det sørger provstiudvalgsmedlemmerne for.
Personalekonsulenten skal gerne på tidligere.

13

Eventuelt.

Bitten Sivebæk orienterede om Viborg
Pilgrimscenter "Herberget".
Der var åbent hus den 30. marts og her var der 70
fremmødte til spisning, hvor mange der var
derudover vides ikke.
Der er mange tilmeldinger både som frivillig og
som medlem.

14

Næste møde.

9. maj 2017 kl. 16.00
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