Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 31. marts 2016. Kl. 16.30
Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen
Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen
Provstiudvalgsmedlem Bjarne Gommesen
Provstiudvalgsmedlem Jørn Iver Bak
Provstiudvalgsmedlem Kirsten Poulsen
Provstiudvalgsmedlem Lars Raahauge
Præsterepræsentant Niels-Peter Jacobsen
Provst Bjarne Markussen
Sekretær Henriette Hedegaard.
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2

Godkendelse af referat fra mødet den
25.02.2016.

Godkendt.

3

Godkendelse af regnskab 2015 for
provstiudvalgskassen.
Sag: Provstiudvalgskassen - Årsregnskab 2015
(1441)
Godkendelse af regnskab 2015 for
provstiudvalgskassen.

Regnskab 2015 for Viborg Østre Provsti, CVR-nr.
22018639, afleveret den 04.03.2016 kl. 11.36 er
hermed godkendt.

Årsregnskab 2015

4

Udmelding budget 2017

Udkast med forslag til budget 2017 med foreløbig
udmelding af driftsrammen er omdelt og godkendt.

Behandling og vedtagelse af udmelding af den
foreløbige driftsramme for 2017 for
kirkekasserne.
5

Nr. Vinge Kirke, indvendig renovering.
Sag: Nr. Vinge kirke, div. indvendige arbejder
(1052) - Nørre Vinge Sogn
Menighedsrådet orienterede provstiudvalget om
projektet på provstiudvalgsmødet den
25.02.2016. Menighedsrådet skønner at den
samlede pris bliver kr. 1.800.000 inkl. moms.

Provstiudvalget har til hensigt at bevilge 1.100.000
kr. på budget 2018. Provstiudvalget opfordrer
menighedsrådet til at udarbejde et endeligt projekt,
så det er klar til budgetbehandling på budget 2018.

Overslag Nr. Vinge kirke Sag nr. 1052.

6

Vammen Kirke, Renovering af kirkediget
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Overføres til budgetbehandling på budget 2017.
Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

mod nord.
Sag: Vammen - Renovering af Kirkedige i
(1175) - Vammen Sogn
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at
iværksætte renovering af kirkediget mod nord.
Pris på renovering af diget kr. 170.000 inkl.
moms.
Vammen renovering af dige mod nord

7

Ferderiks Kirke, nyt tag.
Sag: Frederiks Kirke - Kirketag (1440) Frederiks Sogn
Ansøgning om godkendelse af
dispositionsforslag til etablering af nyt tag på
Frederiks Kirke. Projektsum kr. 887.500 kan
frigives af egne midler.

Kirsten Poulsen forlod lokalet ved beslutning.
Godkendt. Arbejdet må iværksættes, når den
endelig godkendelse fra stiftsøvrigheden foreligger.

Nyt tag på Frederiks Kirke
Ny tagbelægning på Frederiks Kirke

8

Hersom Præstebolig, sammenlægning af 2
værelser på 1. salen.
Sag: Hersom Præstebolig, sammenlægning af
2 værelser på 1.sal. (1450) - Hersom Sogn
Menighedsrådet søger om tilladelse til at
sammenlægge 2 værelser på 1. salen, samt
opsætte en ekstra væg, for at undgå udtrækning
af vand og sod fra skorstenen. Samlede udgifter
for projektet er kr. 56.000 inkl. moms.
Menighedsrådet ønsker at finansiere projektet
ved overførsel af frie midler fra driftsrammen.

Godkendt. Projektet finansieres ved overførsel af
frie midler fra driftsrammen.

Ansøgning om sammenlægning af 2 værelser
på 1. sal

9

Kvorning Kirke, ansøgning om nyt
klokkespir til kirken.
Sag: Kvorning Kirke, Råd i træværket i tårnet.
(Tagryttere) (1270) - Kvorning Sogn
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til
fornyelse af tagrytter på Kvorning Kirke på
grund af råd. Arkitektens overslag over
projektet lyder på kr. 812.500 inkl. moms.

Godkendt. Finansiering, der bevilges kr. 812.500
kr. af provstiets rådighedsbeløb. Arbejdet må
iværksættes når den endelige godkendelse fra
stiftsøvrigheden foreligger.

Ansøgn. ang. nyt klokkespir til Kvorning kirke.

10

Kvorning Kirke, omfugning af kirkens
granitkvadre.
Sag: Kvorning Kirke - Ansøgning ang.
omfugning af granitkvadre på Kvorning kirke.
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Godkendt underforudsætning af at det billigste
tilbud vælges.

Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

(1322) - Kvorning Sogn
På budget 2016 fik menighedsrådet bevilget kr.
250.000 kr. til omfugning af granitkvadre på
Kvorning Kirke. Der er nu indhentet 3 tilbud på
projektet, hvoraf menighedsrådet ønsker at
benytte sig af tilbud på kr. 367.395 inkl. moms,
det billigste tilbud lyder på kr. 329.040 inkl.
moms. Differencen kan finansieres af
kirkekassens frie midler.
Omfugning Kvorning 3 tilbud på projektet

11

Projekt Energioptimering
Iværksættelse af projekter på baggrund af
fremsendte rapporter og afholdte
afleveringsmøder med ProEnergi vedr.
Bjerring, Mammen, Bigum, Vammen og
Rødding.

Provsten orienterede om de afholdte
afleveringsmøder. Provstiudvalget traf følgende
beslutninger på mødet:
Niels-Peter Jacobsen forlod lokalet ved beslutning.
Rødding Arken: Projektet kan gennemføres,
skønnet pris kr. 20.000 finansieres af kirkekassen.
Rødding Præstegård: Udskiftning af døre og
vinduer. Samt etablering af ventilation. Skønnet
pris 250.000 kr. bevilges af provstiets
rådighedsbeløb grundet problemer med
skimmelsvamp i bygningen.
Bigum Kirke: Etablering af automatisk
varmestyring, skønnet pris 40.000 kr. bevilges af
energioptimeringsmidlerne.
Vammen Kirke: Ekstra varmeovne og automatisk
varmestyring skønnet pris 178.470 kr. bevilges af
energioptimeringsmidlerne.
Menighedsrådet opfordres til at sende en ansøgning
til provstiets rådighedsbeløb på reparation af orglet.
Vammen Præstegård: Etablering af
ventilationsanlæg og udskiftning af køkkendør,
skønnet pris 180.000 kr. bevilges af
energioptimeringsmidlerne.
Efterisoleringsopgaver foreslår provstiudvalget
menighedsrådet at finansiere via kirkekassen.
Vammen Kirkehus: Isolering skønnet pris 11.800
kr., bevilges af energioptimeringspuljen.
Bjerring Konfirmandstue: Isolering og udskiftning
af varmepumpe mv. kr. 35.089, bevilges af
Energioptimeringspuljen.
Bjerring Præstebolig: Ventilation og efterisolering
skønnet pris kr. 190.000, bevilges af
Energioptimeringspuljen.
Bjerring Kirke: Ny automatisk varmestyring,
datalogger og til graverhuset ny luft til luft
varmepumpe samt inst. af bimåler. Skønnet pris
85.000 kr. bevilges af Energioptimeringspuljen.
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Mammen Kirke: Ny vandvarmer, efterisolering af
rør, ændring af varmesystemets opsætning og
styrring. Graverhus luft til luft varmepumpe, samlet
skønnet pris 55.221 kr. bevilges af
Energioptimeringspuljen.
Side: 3

Mødepunkt

Beslutning

I alt bevilges 250.000 kr. fra provstiets
rådighedsbeløb.
I alt bevilges 775.580 kr. fra
energioptimeringspuljen.
Der skal etableres datalogger i alle kirkerne.
12

Eventuelt.

Intet.

13

Næste møde.

Taget til efterretning.

Torsdag den 28. april 2016 kl. 16.30.
Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 16.30.
Onsdag den 29. juni 2016 kl. 16.30.
Onsdag den 24. august 2016 kl. 16.30.
Budgetsamråd tirsdag den 6. september 2016
kl. 19.00.
Torsdag den 29. september 2016 kl. 16.30.
Tirsdag den 1. november 2016 kl. 16.30.
Torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30.
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Side: 4

Orientering
14

Nyt fra provstiet.

Taget til efterretning.

15

Folkekirkensskoletjeneste.
Sag: Folkekirkens Skoletjeneste (846)
Orientering om Folkekirkensskoletjeneste.

Taget til efterretning.

Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens
Skoletjeneste d. 29.02.2016
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Side: 5

