Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 28. april 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 31.
marts 2016.

Godkendt.

3

Godkendelse af kvartalsrapport for
provstiudvalgskassen.
Sag: Kvartalsrapport 2016 (1454)

Godkendt.

Kvartalsrapport 31.03.16 Provstiudvalgskassen

4

Projekt Energioptimering.
Sag: Energioptimering, ProEnergi
energirapporter for alle kirker. (1025) - Sahl
Sogn
Iværksættelse af projekter på baggrund af
fremsendte rapporter og afholdte
afleveringsmøder med ProEnergi vedr. SahlGullev, Højbjerg-Elsborg.
Sahl præstegård Energirapport
Sahl kirke Energirapport
Gullev kirke Energirapport
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Provsten orienterede om de afholdte
afleveringsmøder. Provstiudvalget traf følgende
beslutninger på mødet:
Sahl Præstegård: Der bevilges 13.000 kr. til
udskiftning af ældre termoruder, samt 650 kr. til at
koble opvaskemaskinen til varmtvandshanen fra
energioptimeringsmidlerne.
Efterisolering og ventilationsanlæg afventer
udskiftningen af taget på præstegården. Justering af
fyr indgår under løbende vedligehold, skønnet pris
2.500 kr. finansieres af kirkekassen. Udskiftning af
pære til LED udføres løbende af sognepræsten.
Sahl Kirke: Udskiftning af fyr estimeret pris 60.000
kr., her afventer provstiudvalget menighedsrådets
tilbagemelding. Provstiudvalget bevilger 40.000 kr.
fra energioptimeringspuljen til installation af
varmeautomatik i kirken. der bevilges 3.725 kr. fra
energioptimeringspuljen til efterisolering af rør
mm.
Gullev Kirke: Der etableres varmepumpe i
graverhuset estimeret pris 18.000 kr., bevilges af
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Mødepunkt

Beslutning
energioptimeringspuljen. Udskiftning af pære til
LED finansieres af menighedsrådet. Punkterne 3-7
i energirapporten afventer initiativ fra
menighedsrådet.
Bjarne Markussen og Svend Aage Pedersen forlod
lokalet ved beslutning.
Højbjerg Kirke: Provstiudvalget bevilger 40.000
kr. fra energioptimeringspuljen til installation af
varmeautomatik i kirken. Der etableres
varmepumpe i graverhuset estimeret pris 20.000
kr., bevilges af energioptimeringspuljen.
Menighedsrådet forestår installation af en bimåler,
samt udskiftning af pære til LED.
Højbjerg Præstebolig: Efterisolering af rør
estimeret pris 3.500 kr. bevilges af
energioptimeringsmidlerne, endvidere bevilges 600
kr. fra energioptimeringsmidlerne, til at koble
opvaskemaskinen til varmtvandshanen. Det er pt.
ikke aktuelt at installere ventilation i præsteboligen.
Pære udskiftes løbende af præsten. Varmestyring i
konfirmandstuen udskydes efter præstens ønske.
Udskiftning af fyret afventer at det gamle fyr går i
stykker. Efterisolering og udskiftning af enkelte
vinduer i præsteboligen, samt i konfirmandstuen,
estimeret pris 82.000 kr. finansieres af
menighedsrådet.
Elsborg Kirke: Menighedsrådet har købt
datalogger, og forestår løbende udskiftning af pære
til LED. Grundet den gode styring af kirken
udskydes etablering af varmestyring i kirken. Der
installeres en bimåler på graverhuset skønnet pris
3.500 kr. finansieres af menighedsrådet.
I atl bevilges 139.475 kr. fra
energioptimeringspuljen.

5

Hvam Præstebolig, ny facademur.
Sag: Hvam Præstebolig, Rep af tag og
murværk mv. (1422) - Hvam Sogn
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at
sætte ny facademur på Hvam Præstebolig, hvor
der samtidig isoleres med 100 mm. A-murbats,
samt nye tagrender i zink. Samlet pris for
projektet kr. 441.269 inkl. moms.
Menighedsrådet ønsker at finansiere projektet
ved overførsel af frie midler fra driftsrammen.

Anders Jensen forlod mødet ved beslutning.
Godkendt.

Hvam Præstebolig

6

Vorning Kirke, indvendig renovering.
Sag: Vorning Kirke - Indvendig renovering
(1456) - Vorning Sogn
Indvendig renovering af Vorning Kirke.
Menighedsrådet har fået udarbejdet en rapport
fra Nationalmuseet, rådet ønsker
provstiudvalgets kommentarer og tilslutning til
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Provstiudvalget er i gang med en gennemgang af
samtlige kirker i provstiet med henblik på en
prioritering af fremtidige renoveringsprojekter.
Af hensyn til provstiets økonomistyring skal et
menighedsråd i forbindelse med påtænkte
renoveringsprojekter, altid kontakte provstiudvalget
forud for engagement af arkitekter og konsulenter.
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Mødepunkt

Beslutning

at arbejde videre med projektet.
Indvendig renovering af Vorning kirke.

7

Brandstrup Kirke, ansøgning om nye
depoter.
Sag: Brandstrup kirkegård - Ansøgning om
depoter (1457) - Brandstrup Kirkedistrikt
I forbindelse med opførelsen af det nye
sognehus i Brandstrup, blev de gamle depoter
nedlagt. Menighedsrådet ansøger derfor om
tilladelse til at opføre nyt depot i et hjørne af
kirkegården. Menighedsrådet ønsker
provstiudvalgets tilsagn til placering af depotet.
Samlet pris på projektet inkl. moms 135.000 kr.
menighedsrådet ansøger om en tillægsbevilling
til finansiering af projektet.

Ansøgningen fra Vorning-Kvorning-Hammershøjs
Menighedsråd vil blive behandlet på næste møde
som led i den samlede prioritering.

Punktet overføres til budgetbehandling på budget
2017.

Ansøgning om depoter ved Brandstrup kirke

8

Vorning Præstegård, salg af
præstegårdsskoven.
Sag: Vorning-Kvorning-Hammershøj - salg af
præstegårdsskoven. (1458) - Vorning Sogn
Menighedsrådet i Vorning-KvorningHammershøj påtænker at sælge Vorning
Præstegårds skovparcel, og ønsker derfor
provstiudvalgets udtalelse om og godkendelse
af planen.

Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet
arbejder videre med et evt. salg. En eventuel
salgspris skal godkendes af provstiudvalget, inden
salget gennemføres.

Vorning-Kvorning-Hammershøj - salg af
præstegårdsskoven.

9

Eventuelt.

Intet.

10

Næste møde.

Provstiudvalgsmødet den 29.06.2016 flyttes til
Karup Sognegård.

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.
11

Nyt fra provstiet.
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Taget til efterretning.
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Beslutning

Side: 4

