Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 1. november 2016. Kl. 16.30
Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen
Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen
Provstiudvalgsmedlem Bjarne Gommesen, forlod mødet efter behandling af punkt 13.
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
29.09.2016.

Godkendt.

3

Kvartalsrapport 30.09.2016, Viborg Østre
Provstiudvalgskasse.
Sag: Kvartalsrapport 2016 (1454)
Godkendelse af kvartalsrapport pr. 30.09.16 for
provstiudvalgskassen.

Godkendt.

Kvartalsrapport 30.09.16 VØP

4

Godkendelse af budget 2017 for
provstiudvalgskassen.
Sag: Budget 2017 (1434)

Godkendt.

Endeligt budget 2017 - Viborg Østre
Provsti.pdf

5

Kirkekassernes årsregnskab 2015.
Godkendelse af kirkekassernes årsregnskab
2015.

Årsregnskaber og udkast til påtegninger
gennemgået og godkendt.
Det bemærkes, at ikke alle menighedsråd har
behandlet revisionsprotokollater rettidigt og draget
omsorg for, at menighedsrådets beslutning
vedrørende disse er ført til referat og indført i det
elektroniske dataarkiv.
Der har i år været generelle udfordringer på
følgende områder:
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Mødepunkt

Beslutning
Flere kasser har i regnskabsåret et indestående i
samme pengeinstitut, der overstiger kr. 750.000 –
også i banker, der ikke er SIFI-banker. I 2015 var
det ikke i overensstemmelse med Kirkeministeriets
vejledning, men provstiudvalget bemærker, at der
er kommet nye regler på området.
Flere kasser håndterer ikke kollektregnskabet
tilstrækkeligt omhyggeligt.
Lønningerne til regnskabsføreren overstiger for en
dels vedkommende de vejledende satser for Viborg
Stift. Denne bemærkning er vi i Provstiudvalget
ikke enig med revisionen i. Revisionen ser bort fra,
at der af det vejledende lønblad fremgår, at et
menighedsråd kan engagere et eksternt firma, hvor
opgaven honoreres efter aftale. Det er denne model,
der er anvendt for en række kirkekasser. Et
menighedsråd har ud fra et
sparsommelighedshensyn på alle områder en
forpligtelse til at undersøge, om den samme ydelse
kan leveres billigere.
Manglende udarbejdelse af skriftlig
kørselsbemyndigelse, der er forudsætningen for
skattefri kørselsgodtgørelse til høj takst.

6

Energioptimering.
Sag: Energioptimering, ProEnergi
energirapporter for alle kirker. (1025)
Iværksættelse af projekter på baggrund af
fremsendte rapporter og afholdte
afleveringsmøder med ProEnergi med ØrumViskum-Vejrum og Lee-Hjorthede-Skjern, samt
Hvam Sognehus. Skals Kirke genbehandles.

Provsten orienterede om de afholdte
afleveringsmøder. Provstiudvalget traf følgende
beslutninger på mødet.
Ørum Kirke: Provstiudvalget bevilger kr. 53.600
fra energioptimeringspuljen i 2017. Pengene
bevilges til installation af lækagesikring på
fjernvarmeledningen, indkøb af datalogger i kirken,
og en mobilaffugter til kirken.

Ørum Kirke - energirapport.
Ørum Præsteboligen: Tiltagene i rapporten udføres
i forbindelse med præsteskifte.
Ørum Præstegård - energirapport.
Viskum Kirke - energirapport.

Viskum Kirke: Provstiudvalget bevilger kr. 68.500
fra energioptimeringspuljen i 2017. Pengene
bevilges til installation af automatisk
varmestyring, varmepumpe i graverhuset, samt
datalogger i kirken.

Vejrum Krike - energirapport.
Lee Kirke - revideret rapport.

Vejrum Kirke: Provstiudvalget bevilger kr. 72.000
fra energioptimeringspuljen i 2017. Pengene
bevilges til installation af Automatisk
varmestyring, datalogger til kirken, installation af
varmepumpe og bimåler i graverhuset.

Skjern Kirke - energirapport
Hjortede Kirke - revideret rapport

Lee Kirke: Provstiudvalget bevilger kr. 63.000 fra
energioptimeringspuljen i 2017. Pengene bevilges
til installation af automatisk varmestyring, og
varmepumpe i graverhuset.

Hvam Sogn - energirapporter

Skjern Kirke: Mindre projekter udføres af
menighedsrådet.
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Mødepunkt
Skals Kirke, løsning varme

Beslutning
Hjorthede Kirke: Isolation af kirkeloftet, afventer
projektet med nyt tag.
Hvam Sognehus: Provstiudvalget bevilger kr.
50.000 fra energioptimeringspuljen i 2017.
Pengene bevilges til installation af installation af
varmepumpe, samt udskiftning af ruderne i
vinduerne i sognehuset.
I alt bevilges der kr. 307.100 fra
energioptimeringspuljen på mødet.

7

Mammen Kirke, energioptimering.
Sag: Mammen Kirke, Energioptimering.
(1438) - Mammen Sogn

Godkendt.
Provstiudvalget godkender at der installeres en 7
kw varmepumpe, samt bevilger yderligere op til ca.
20.000 kr. fra energioptimeringspuljen.
Provstiudvalget har tidligere bevilget kr. 55.221.

Energi Mammen kirke

8

Ørum Præstebolig, renovering ved
præsteskifte.
Sag: Ørum Præstebolig, renovering i forb.
med præsteskifte. (1525) - Ørum Sogn
Menighedsrådet har indhentet tilbud på
renovering af Ørum Præstebolig i forbindelse
med præsteskifte. Samlet sum til renovering af
boligen kr. 641.000 inkl. moms. Beløbet søges
dækket via provstiets rådighedsbeløb.

Godkendt.
Provstiudvalget bevilger op til 641.000 kr. fra
provstiudvalgets rådighedsbeløb til renovering af
præsteboligen i forbindelse med præsteskifte.
Provstiudvalget opfordrer til at vandskaden søges
refunderet hos forsikringen.

Ørum Præstebolig

9

Vester Tostrup Præstebolig, ansøgning til
provstiets rådighedsbeløb.
Sag: V. Tostrup, ansøgning fra 5 % midler
vedrørende kloak, præstebolig,
konfirmandstue. (1523) - Vester Tostrup Sogn
Menighedsrådet har haft en uforudset udgift i
forbindelse med reparation af kloak ved
præstebolig og konfirmandstuen kr. 33.373
inkl. moms. Menighedsrådet søges beløbet
dækket via provstiets rådighedsbeløb.

Provstiudvalget bevilger kr. 33.373 fra provstiets
rådighedsbeløb til dækning af den uforudsete
udgift.

Tostrup - Roum, ansøgning fra 5 % midler
vedrørende kloak, præstebolig, konfirmandstue.

10

Vester Tostrup og Roum Sognes MR,
ansøger om tilladelse til at forhøje løn til
regnskabsfører.
Sag: V. Tostrup og Roum, ansøgning om
forhøjelse af løn regnskabsfører (1524) Vester Tostrup Sogn
Menighedsrådene ansøger om tilladelse til at
hæve regnskabsførerens løn med et point pr.
måned, med baggrund i den øgede
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Provstiudvalget kan ikke på nuværende grundlag
bevilge ansøgning af forhøjelsen, men
provstiudvalget imødeser en mere detaljeret
redegørelse for en forhøjelse, som ligger udenfor
point systemet. Overgangen til Fløs II og
digitalisering i sig selv er ikke begrundelse for en
forhøjelse.
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Mødepunkt

Beslutning

digitalisering. Et point svare til 656,78 kr. pr.
måned plus feriepenge.
Tostrup og Roum, ansøgning om forhøjelse af
løn regnskabsfører

11

Godkendelse af Takster for 2017.
Sag: Takster 2017 (1519)
Godkendelse af nyt takstblad for 2017.

Godkendt.

Takstblad og følgebrev 2017

12

Behandling af ny HR vedtægt.
Sag: HR samarbejde (inkl. budget og
regnskab) (1293)
Gennemgang og godkendelse af ny vedtægt for
den fælles HR konsulent stilling.

Sendes til videre behandling hos de 3 provster i de
deltagende provstier.

Udkast til vedtægt

13

Vorning, salg af Præstegårdsskov.
Sag: Vorning-Kvorning-Hammershøj - salg af
præstegårdsskoven. (1458) - Vorning Sogn
Menighedsrådet ønsker provstiudvalgets
stillingtagen til de 2 tilbud på opgaven med at
sælge Vorning præstegårdsskov.

Provstiudvalget bifalder ideen om at frasælge det
omtalte areal, men henviser til, at det videre forløb
om salget drøftes med provstikontoret.

Evt. salg af skoven tilhørende Vorning
Præstegård.
Overslag fra ejendomsmæglere vedr. evt. salg
af skovparcel tilh. Vorning Præstegård.

14

Kvorning Kirkegård, køb af jord ved diget.
Sag: Kvorning Kirkegård, ansøgning om
godkendelse af jordkøbved diget. (1512) Kvorning Sogn
Menighedsrådet har fået tilbud på at opkøbe
jord op til diget på Kvorning Kirkegård til en
pris på 20 kr. pr. m2, samt at alle omkostninger
ved handlen metales af menighedsrådet. Ca.
600 m2, ca. pris 12.000 kr. plus omkostninger.

Godkendt.

Sender: Ansøgning om PU godk. af jordkøb v.
Kvorning kirke

15

Vammen Præstegård og sognehus, licitation i
forbindelse med projekt energioptimering.
Sag: Vammen Præstebolig, projekt
energioptimering. (1518) - Vammen Sogn
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af
Referat,01-11-2016

Godkendt. Provstiudvalget bevilger yderligere kr.
54.450 fra energioptimeringspuljen.
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Mødepunkt

Beslutning

Menighedsrådet ansøger om godkendelse af
den afholdte licitation. Provstiudvalget har
bevilget kr. 191.800 kr. til energioptimering af
Vammen Præstebolig og kirkehus. Resultatet af
den indkomne licitation lyder på 246.250 kr.
inkl. moms, menighedsrådet ansøger derfor om
en ekstra bevilling fra
energioptimeringsmidlerne på kr. 54.450.
Licitationsindstilling, Samtlige tilbud,
Følgebrev til Licitationsindstilling

16

Vammen Kirke, nyt tag på våbenhus.
Sag: Vammen Kirke, nyt tag på våbenhuset.
(1496) - Vammen Sogn
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af
projektet nyt tag på Vammen Kirke.
Arkitektens overslag viser at projektet forventes
at koste kr. 215.000 inkl. mons. Finansiering:
menighedsrådet søger provstiets rådighedsbeløb
om 215.000 kr. til dækning af udgiften.

Godkendt. Provstiudvalget bevilger kr. 215.000 fra
provstiets rådighedsbeløb, grundet skader
forårsaget af tagets ringe stand.
Arbejdet må først iværksættes når den endelige
godkendelse fra stiftsøvrigheden foreligger.

Vammen Kirke

17

Eventuelt.

Intet.

18

Næste møde.

Intet.

Torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30.
Tirsdag den 17. januar 2017 kl. 16.30,
Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 16.30,
Torsdag den 30. marts 2017 kl. 16.30,
Torsdag den 27. april 2017 kl. 16.30,
Tirsdag den 30 maj 2017 kl. 16.30,
Tirsdag den 27. juni 2017 kl. 16.30,
Onsdag den 23. august 2017 kl. 16.30,
Tirsdag den 05. september 2019 kl. 19.00
budgetsamråd,
Torsdag den 28. september 2017 kl. 16.30,
Tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 16.30 og
Tirsdag den 28. november 2017 kl. 16.30.
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Orientering
19

Vorning-Kvorning-Hammershøj, orientering
om udskudte projekter.
Sag: Kvorning Kirke, Råd i træværket i tårnet.
(Tagryttere) (1270) - Kvorning Sogn
Orientering om 2 udskudte projekter ved
Kvorning Kirke, omfugning af granitkvadre og
udskiftning af tagrytter på Kvorning Kirke.

Taget til efterretning.

Sender: Orientering om udskudte projekter v.
Kvorning kirke, okt. 2016

20

Nyt fra provstiet.
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