Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 29. september 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.
Renovering af Ørum Præstebolig i forbindelse med
præsteskifte, tilføjes til dagsorden som punkt 11.

2

Godkendelse af referat fra mødet den
24.08.2016.

Godkendt.

3

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

Gennemgået og kommenteret.

Endeligt budget 2017 - Viborg Østre Provsti

4

Godkendelse af protokollat, regnskab 2015.
Sag: Provstiudvalgskassen - Årsregnskab 2015
(1441)
Godkendelse af protokollat for
provstiudvalgskassens årsregnskab 2015.

Provstiudvalget godkender protokollatet, og har
taget bemærkningerne til efterretning.

Protokollat - årsregnskab 2015

5

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

Godkendt.

Endnu engang ændrede vedtægter for FSVS til
provstiudvalgenes godkendelse og stiftets
orientering
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Mødepunkt

Beslutning

Referat fra bestyrelsesmødet i Folkekirkens
Skoletjeneste i Viborg stift 22. august 2016

6

Karup Præstebolig, udskiftning af vinduer.
Sag: Karup Præstebolig, udskiftning af
vinduer (1370) - Karup Sogn
Godkendelse af udskiftning af vinduer i Karup
Præstegård. Menighedsrådet indstiller tilbuddet
på 42.937,50 kr. inkl. moms til godkendelse.
Der er bevilget kr. 50.000 til projektet på
budget 2016.

Godkendt.
Det overskydende beløb kan kirkekassen disponere
over.

Karup, godkendelse af tilbud på udskiftning af
vinduer

7

Vester Tostrup, forlængelse af
forpagtningskontrakt.
Sag: Vester Tostrup, to årig forlængelse af
forpagtningskontrakt. (1505) - Vester Tostrup
Sogn
Vester Tostrup Menighedsråd, ansøger om
godkendelse af en 2 årig forlængelse af deres
forpagtnings aftale.

Provstiudvalget godkender forlængelsen af
forpagtningsaftalen. Provstiudvalget forventer, at
bygningerne udmatrikuleres og sælges fra ved
tillæggets udløb, da det er provstiudvalgets
holdning, at menighedsrådene ikke bør eje
bygninger til ikke kirkelige formål.

To årig forlængelse af kontrakt

8

Rødding Præstegård, etablering af
ventilationsanlæg.
Sag: Rødding Præstegård, projekt
energioptimering (1506) - Rødding Sogn
Præstegårdsudvalget for Rødding, Løvel og
Pederstrup Pastorat, ansøger om tilladelse til at
iværksætte etablering af ventilationsanlæg i
Rødding Præstegård. ProEnergi har anslået, at
ventilationsanlægget vil koste 150.000-160.000
kr. Udvalget har indhentet tilbud på arbejdet, og
tilbuddet lyder på kr. 133.594 inkl. moms.
Installation af ventillationsanlæget er del 1. af
det samlede projekt, med bekæmpelse af
skimmelsvamp i Præstegården. Provstiudvalget
har samlet bevilget kr. 250.000 fra provstiets
rådighedsbeløb i 2016, for at udbedre
problemerne med fugt og skimmel i
præstegården.

Niels-Peter Jacobsen forlod lokalet ved beslutning.
Provstiudvalget godkender projektets første del.
Projektet kan iværksættes.

Rødding Præstegård - ansøgning om
godkendelse af ventilationsløsning

9

Energioptimering.
Sag: Energioptimering, ProEnergi
energirapporter for alle kirker. (1025)
Iværksættelse af projekter på baggrund af
fremsendte rapporter og afholdte
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Provsten orienterede om de afholdte
afleveringsmøder. Provstiudvalget traf følgende
beslutninger på mødet:
V. Bjerregrav Kirke: Den foreslåede renovering af
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Mødepunkt
afleveringsmøder med ProEnergi med Skals,
Hvam og V. Bjerregrav. Ulbjerg Kirke,
Lynderup Kirke og vester Tostrup Præstebolig
genbehandles.
Skals præstebolig - energirapport
Skals Kirkecenter- energirapport
Skals Kirke - energirapport og notat
Hvam Sogn - energirapporter
V. Bjerregrav - energirapport
Lynderup Kirke - energirapport

Beslutning
varmesystemet, afventer renoveringen af Kirken.
Skals Sognehus: Provstiudvalget bevilger kr.
39.150 fra energioptimeringspuljen i 2017.
Pengene bevilges til isolering af sal og skunke,
samt loftet over salen. Udskiftning af varmeveksler
med en fuldisoleret, samt iso kappe til pumpe.
Skals Kirke: Provstiudvalget bevilger kr. 356.860
fra energioptimeringspuljen i 2017. Pengene
bevilges til omlægning til fjernvarme i graverhuset,
samt udekompensering og ændret styring på
varmesystemet. Udvidelse af radiatorsystemet i
kirken, samt rådgiver i forbindelse med
projektet.Udskiftning af pære til LED foretages
løbende af menighedsrådet.
Skals Præstebolig: Provstiudvalget bevilger kr.
147.610 fra energioptimeringspuljen i 2017.
Pengene bevilges til installation af
ventilationsanlæg, samt isolering af rør mv. på
varmeinstallation i depotet. Udskiftning af
varmeunit til fuldisoleret, samt udekompensering.

Ulbjerg Kirke - energirapport
Hvam Præstebolig: Udsættes.
Re: Vedr. Projekt energioptimering V. Tostrup.

Hvam Kirke: Provstiudvalget bevilger kr. 68.000
fra energioptimeringspuljen i 2017. Pengene
bevilges til installation af automatisk varmestyring,
isolering af loftet i graverhuset og installation af
varmepumpe i graverhuset. Udskiftning af pære til
LED foretages løbende af menighedsrådet.
Ulbjerg Kirke: Provstiudvalget har tidligere
bevilget kr. 58.000 til kirken, der bevilges
yderligere kr. 86.000 fra energioptimeringspuljen i
2017. Pengene bevilges til installation af
automatisk varmestyring, samt montering af
udekompensering på varmeanlægget.
Lynderup Kirke: Provstiudvalget har tidligere
bevilget kr. 65.600 til kirken, der bevilges
yderligere kr. 92.700 fra energioptimeringspuljen i
2017. Pengene bevilges til installation af
automatisk varmestyring, samt montering af
udekompensering på varmeanlægget mm., samt
rådgiver på projektet.
V. Tostrup Præstebolig: Provstiudvalget har
tidligere bevilget kr. 64.000 til præsteboligen, der
bevilges yderligere kr. 20.000 fra
energioptimeringspuljen i 2017. Pengene bevilges
til udskiftning af indgangsdøren i mellemgangen
ved konfirmand stuen.

10

Energimærkning.
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Taget til efterretning.
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Mødepunkt
11

Ørum Præstebolig, renovering ved
præsteskifte.

Beslutning
Provstiudvalget har afgivet kompetence til provst
og formand til at bevilge renovering af Ørum
Præstebolig i forbindelse med præsteskifte.

Istandsættelse af Ørum Præstebolig ved
præsteskifte.
12

Eventuelt.

Intet.

13

Næste møde.

Godkendt.

Tirsdag den 1. november 2016 kl. 16.30.
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.
14

Nyt fra provstiet.

Taget til efterretning.

15

Temadag om kirkegården for
provstiudvalgsmedlemmer.
Sag: Viborg Stift - Møder og info (samt andre
stifter) (1215)

Taget til efterretning.

Tilrettet indbydelse - Temadag om Kirkegården
16.11.2016
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