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

Godkendt.

3

Godkendelse af nyt bilag til
regnskabsinstruks for Viborg Østre Provsti.

Godkendt.

Godkendelse af nyt bilag til regnskabsinstruks
for Viborg Østre Provsti.
4

Godkendelse af foreløbig budget 2017 for
provstiudvalgskassen for Viborg Østre
Provsti.

Godkendt.

Godkendelse af foreløbig budget 2017 for
provstiudvalgskassen for Viborg Østre Provsti.
Viborg Østre Provstiudvalg, CVR-nr.
22018639, Budget 2017, Bidrag budget
afleveret d. 27-05-2016 12:16
5

Godkendelse af vejledende lønblad 20162017.
Sag: Takster 2016 (1417)
Godkendelse af vejledende lønblad 2016-2017.

Godkendt.

Vejledende lønblad 2016/2017

6

Kirkerenoveringer i Viborg Østre Provsti.

Punktet overføres til behandling på mødet den 28.
juni 2016.

Prioriteringer af indvendigrenovering af kirker i
Referat,31-05-2016
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Mødepunkt

Beslutning

Viborg Østre Provsti.
7

Energioptimering.
Sag: Energioptimering, ProEnergi
energirapporter for alle kirker. (1025)
Iværksættelse af projekter på baggrund af
fremsendte rapporter og afholdte
afleveringsmøder med ProEnergi med
Bjerringbro, Hersom og Pederstrup.
Bjerringbro Kirkesal - Energirapport
Bjerringbro Kirkecenter - Energirapport
Bjerringbro kirke - Energirapport
Bjerringbro Præstegård - Energirapport
Pederstrup Kirke - Energirapport
Hersom kirke - Energirapport

Provsten orienterede om de afholdte
afleveringsmøder. Provstiudvalget traf følgende
beslutninger på mødet:
Bjerringbro Præstegård: Provstiudvalget bevilger
kr. 24.350 fra energimidlerne til isolering af
skunklem, udskiftning af hoveddør, isolering af
varmeinstallation i kælder, samt om kobling af
opvaskemaskinen til den varme hane.
Bjerringbro Kirkesal: Vedr. varmeveksler og
varmepumpe, afventer provstiudvalget
menighedsrådets beslutning vedr. kirkesalens
fremtid.
Bjerringbro Kirke: Provstiudvalget bevilger 32.000
kr. fra energioptimeringsmidlerne til installation af
ny varmestyring med udekompensering, ny
cirkulationspumpe, isolering af rør og ventiler,
samt udskiftning af varmtvandsbeholder til
varmeveksler i kapellet. Udskiftning af pære til
LED foretages gradvist af menighedsrådet.
Isolering af kirkens loftshvælv afventer stiftets
godkendelse.
Energioptimering af kapellet afventer klarhed over
omfanget af kapellets, fremtidige anvendelse.
Bjerringbro Kirkecenter: Provstiudvalget bevilger
24.200 kr. fra energioptimeringspuljen til isolering
af rør, varmestyring med udekompensering, samt
udskiftning af varmtvandsbeholder til
varmeveksler.
Udskiftning af pærer til LED pærer forestås af
menighedsrådet.
Isolering af loftet afventer kirkesalens fremtid.
Hersom Kirke: Provstiudvalget bevilger 38.000 kr.
fra energioptimeringspuljen til ekstra ovne i kirkens
kor, samt installation af varmepumpe ved
graverhuset. Udskiftning af pære til LED foretages
løbende af menighedsrådet.
Hersom Præstebolig: Provstiudvalget bevilger
209.000 kr. fra energioptimeringspuljen til
Installation af ventilationsanlæg, udekompensering
og styring på fyret, isolering af pumper, rør og
ventiler, udskiftning af ventiler og termostater på
alle radiatorer, samt om kobling af
opvaskemaskinen til den varmehane.
Pederstrup Kirke: Provstiudvalget bevilger 19.000
kr. fra energioptimeringspuljen til installation af ny
varmepumpe i graverhuset, samt udskiftning af
elblæser bagerst i kirken.
Fra provstiets rådighedsbeløb bevilges 18.000 kr.
til ny el tavle i kirken, da udskiftningen af
sikkerhedsmæssige årsager ikke kan vente.
I alt bevilges kr. 328.550 fra
energioptimeringspuljen.
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Mødepunkt
8

Ørum Kirke, etablering af ny depotplads.
Sag: Ørum - Ansøgning depot og lagerplads
(1208) - Ørum Sogn
I 2014 godkendte provstiudvalget ansøgningen
om ny depotplads ved Ørum Kirke. Tilbud på
udførelsen af projektet skal godkendes af
provstiudvalget. Godkendelsen i 2014 lød på
175.000 kr. Menighedsrådet ønsker at
finansiere projektet ved anvendele af opsparing
til anlægsformål. Det indsendte tilbud lyder på
174.233 kr. inkl. moms.

Beslutning
Godkendt.

Vedr. etablering af depotplads ved Ørum Kirke

9

Skals Kirkegård, godkendelse af tillæg til
kirkegårdsvedtægten.
Sag: Skals, Kirkegårdsvedtægter (1194) Skals Sogn
Godkendelse at tillæg til kirkegårdsvedtægten
på Skals Kirkegård.

Godkendt.

Skals, tillæg til kirkegårdsvedtægt

10

Folkekirkens Skoletjeneste, ændring i
vedtægt.
Sag: Folkekirkens Skoletjeneste (846)
Godkendelse af ændring i vedtægten for
Folkekirkens Skoletjeneste.

Godkendt.

Referat 02. maj 2016 Folkekirkensskoletjeneste.
Ændrede vedtægt for FSVS til
provstiudvalgenes godkendelse og stiftets
orientering

11

Vindum Sogn, ansøgning om at gøre
bevillingen til sognemedhjælper permanent.
Sag: Vindum - Sognemedhjælp, ansøgning til
initiativpuljen om en forsøgsordning. (1170) Vindum Sogn
Menighedsrådet ansøger hermed om, at
stillingen som sognemedhjælper i Vindum
Sogn fortsætter på samme niveau som bevilget i
forsøgsordningen, dvs. 8 timer/uge. Bevillingen
fra initiativpuljen i 2015 lød på kr. 80.000.
Endvidere ansøger menighedsrådet
Provstiudvalgets initiativpulje og 40.000 kr. til
at finansiere stillingen fra august til december
2016.

Provstiudvalget bevilger 50.000 kr. til at gøre
stillingen som sognemedhjælper i Vindum
permanent på budget 2017. Provstiudvalget ønsker
en dyberegående evaluering af sognemedhjælper
ordningen.

Punkt til Provstiudvalgsmøde 31/5 2016
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Mødepunkt

Beslutning

"Nytænkning" 2016 + evaluering af
sognemedhjælper

12

Bjerring, ansættelse af sognemedhjælp.
Sag: Bjerring - Sognemedhjælp, ansøgning til
initiativpuljen og Budget 2017 (1469) Bjerring Sogn
Bjerring menighedsråd ansøger initiativpuljen
om kr. 40.000 til ansættelse af
sognemedhjælper i 2016. Samt at
rammebevillingen i 2017 hæves med kr.
50.000, for at kunne bibeholde stillingen.

Provstiudvalget bevilger 40.000 kr. til ansættelse af
sognemedhjælper fra provstiets initiativpulje.
Endvidere bevilger provstiudvalget 50.000 kr. på
budget 2017. Provstiudvalget ønsker en
dyberegående evaluering af sognemedhjælper
ordningen.

Ansøgning om tilladelse til ansættelse af
sognemedhjælp Bjerring

13

Vester Tostrup Kirke, indvendig kalkning af
kirken.
Sag: Vester Tostrup Kirke - indvendig
kalkning (1470) - Vester Tostrup Sogn
Vester Tostrup menighedsråd ansøger om
provstiudvalgets tilladelse til at iværksætte en
indvendig kalkning af Vester Tostrup Kirke.
Projektet finansieres af menighedsrådets frie
midler.

Godkendt.
Der skal indhentes endnu et tilbud, som indsendes
til provstiet inden arbejdet må iværksættes.

Vester Tostrup Kirke indvendig kalkning

14

Eventuelt.

15

Næste møde.

Intet.

Onsdag den 29. juni 2016 kl. 16.30 i Karup
Sognegård.
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.
16

Nyt fra provstiet.
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