Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 27. april 2017. 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
1

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning
Godkendt.
Punktet Ulbjerg Præstebolig, renovering i
forbindelse med præsteskifte, tilføjes dagsordenen
som punkt 11.
Punktet salg af Hvam Præstebolig, tilføjes som
punkt 12.

2

Godkendelse af referat fra mødet den
30.03.2017.

Godkendt.

3

Godkendelse af kvartalsrapport pr.
31.03.2017 for provstiudvalgskassen.

Godkendt.

4

Godkendelse af vejledende lønblad for 2017.
Sag: Takster 2017 (1519)
Godkendelse af vejledende lønblad for 2017.

Godkendt.

Vejledende lønblad 2017

5

Ørum Præstebolig, regnskab over
renoveringen af boligen i forb. med
præsteskifte.
Sag: Ørum Præstebolig, renovering i forb.
med præsteskifte. (1525) - Ørum Sogn
Godkendelse af regnskab over renovering af
Ørum Præstebolig i forbindelse med
præsteskifte. Der har været en overskridelse i
forhold til budgettet på kr. 25.974,36. Denne
overskridelse ønsker menighedsrådet at dække
via vedligeholdelseskontoen.
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Godkendt.
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Mødepunkt

Beslutning

J. nr. 1525 Renovering af Ørum Præstenbolig.

6

Bjerring, energioptimering.
Sag: Bjerring Præstebolig - Energioptimering
(1556) - Bjerring Sogn
Bjerring Sogns Menighedsråd ansøger om
tilladelse til at iværksætte projektet med
energioptimering i konfirmandstuen og
præstegården. Der er bevilget kr. 225.089 kr. til
arbejdet. Efter afholdt licitation lyder det
billigste tilbud på kr. 351.767. Menighedsrådet
ansøger derfor om en tillægsbevilling på kr.
34.911 fra energioptimerings midlerne, samt
om tilladelse til at overføre de resterende
91.767 kr. fra de frie midler.

Godkendt.
Provstiudvalget bevilger yderligere kr. 34.911 fra
energioptimeringspuljen og godkender at
menighedsrådet kan overføre kr.91.767 fra
menighedsrådets frie midler.

Energioptimering Bjerring

7

Vammen Kirke, nyt tag på våbenhuset.
Sag: Vammen Kirke, nyt tag på våbenhuset.
(1496) - Vammen Sogn
Menighedsrådet har på baggrund af tidligere
afgørelse fra stiftet, fået udarbejdet et revideret
projekt på udskiftning af taget på våbenhuset
ved Vammen Kirke. Provstiudvalget har
tidligere bevilget kr. 215.000 til projektet fra
provstits rådighedsbeløb. Det nye projekt koster
225.000 kr. inkl. moms. Differencen på kr.
10.000 søger menighedsrådet dækket ved en
ekstra bevilling fra provstiets rådighedsbeløb.

Godkendt. Arbejdet må ikke iværksættes inden den
endelige godkendelse fra Stiftsøvrigheden
foreligger.
Provstiudvalget bevilger yderligere kr. 10.000 fra
provstiets rådighedsbeløb.

Vammen Kirke, nyt tag på våbenhuset.

8

Vindum Sogn, ansøgning til initiativpuljen
om hjertestarter.
Sag: Vindum, ansøgning til Initiativpuljen Hjertestarter (1593) - Vindum Sogn
Vindum Sogns Menighedsråd ansøger
Provstiets Initiativpulje om kr. 20.000 kr. til
indkøb af 2 hjertestartere til henholdsvis
Vindum Kirke og Brandstrup Sognehus.

Afslag.
Dette projekt ligger ikke indenfor initiativpuljens
rammer.

Ansøgning til Initiativpulje - Hjertestarter

9

Hvam Kirke, kalkning.
Sag: Hvam Kirke, tilbud på kalkning af
kirken. (1599) - Hvam Sogn
Hvam Menighedsråd ansøger om tilladelse til at
iværksætte en kalkning af kirken både udvendig
og indvendig. Menighedsrådet har indhentet 2
tilbud på projektet og har valgt det billigste
tilbud, der lyder på kr. 76.500 inkl. moms.
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Godkendt. Arbejdet med den indvendige kalkning
må ikke iværksættes inden den endelige
godkendelse fra Stifteøvrigheden foreligger. Den
udvendige kalkning kan iværksættes.
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Mødepunkt

Beslutning

Tilbud og kalkning af Hvam kirke.

10

Vejrum Kirkegård, etablering af "de
ukendtes grav"
Sag: Vejrum Kirkegård - omlægning af dele af
Kirkegården. (J. Nr. 754) (1360) - Vejrum
Sogn
Ørum-Viskum-Vejrum Sognes Menighedsråd
ansøger om tilladelse til at etablere et område
på kirkegården, til anonyme grave.
Menighedsrådet ønsker at følge
kirkegårdskonsulentens anbefaling.

Godkendt, arbejdet kan iværksættes.

Re: Vejrum kirkegård ( Ørum - Viskum Vejrum )

11

Ulbjerg, Renovering af præstebolig ved
præsteskifte.
Sag: Ulbjerg Præstebolig, renovering i
forbindelse med præsteskifte. (1602) - Ulbjerg
Sogn
Renovering af præstebolig i forbindelse med
præsteskifte. Menighedsrådet ansøger provstis
rådighedsbeløbom kr. 129.500 til projektet.

Godkendt.
Provstiudvalget bevilger kr. 129.500 fra provstiets
rådighedsbeløb til projektet.

Ansøgningsskema / Renovering Ulbjerg
Præstegård

12

Hvam salg af præstebolig
Sag: Hvam salg af præstebolig (1605) - Hvam
Sogn
Salg af præsteboligen af Hvam, i forbindelse
med at præstegården nedlægges.

Provstiudvalget godkender formidlingsaftalen og
valget af af Estate i Aalestrup.
Provstiduvalget giver Provst og Formand i forening
fuldmagt til at godkende en underskrevet
salgsaftale.

Hvam salg af præstebolig

13

Eventuelt.

Det blev drøftet om provstiet bør udarbejde en
oversigt over provstiudvalgets politik vedr. de frie
midler. Dette behandles på et senere møde.

14

Næste møde.

Taget til efterretning.

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
15

Nyt fra Provstiet.

Provsten orienterede om:
Indvendig renovering af Mammen Kirke.
Orientering om status på præsteansættelser mv.
Udviklingssamtaler afholdes den 4., 16. og 23. maj
2017 på Vognmagervej 14, 8800 Viborg
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