Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 30. marts 2017. Kl. 16.30
Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - forlod mødet efter behandling af punkt 13.
Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen
Provstiudvalgsmedlem Bjarne Gommesen
Provstiudvalgsmedlem Jørn Iver Bak
Provstiudvalgsmedlem Kirsten Poulsen
Provstiudvalgsmedlem Lars Raahauge - fraværende med afbud.
Præsterepræsentant Niels-Peter Jacobsen
Provst Bjarne Markussen
Sekretær Henriette Hedegaard.
Mødepunkt
1

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning
Godkendt.

Godkendelse af dagsorden.
2

Godkendelse af referat fra mødet den
28.02.2017.

Godkendt.

Godkendelse af referat fra mødet den
28.02.2017.
3

Godkendelse af regnskab 2016 for
provstiudvalgskassen.
Sag: Provstiudvalgskassen - Årsregnskab 2016
(1589)
Godkendelse af regnskab 2016 for
provstiudvalgskassen.

Godkendt.
Stempel:
Viborg Østre Provstiudvalg, CVR-nr. 22018639,
Regnskab 2016, Afleveret d. 02-03-2017 10:18.

Årsregnskab 2016

4

Budget 2018 - godkendelse af foreløbig
udmelding.
Budget 2018 - godkendelse af foreløbig
udmelding.

Foreløbig udmelding af driftsramme godkendt med
en forhøjelse på 2 % i forhold til 2017. Det
besluttes at reducere driftsrammen for Hvam med
50.000 kr., for Tjele-Nr. Vinge med 50.000 kr. og
for Lindum med 25.000 kr.
På grund af generel god likviditet og pæne summer
i frie midler gives der ikke kompensation for tab af
renteindtægt af indestående i stiftsmidlerne i
forhold til tidligere renteniveau. Renteniveauet for
2018 er 1 %. Et dokumenteret behov for yderligere
bevilling kan drøftes på udviklingssamtalerne i
maj/juni.

5

Likviditet stillet til rådighed af provstiet.
Provstiudvalget træffer afgørelse om likviditet
stillet til rådighed af provstiet.

Referat,30-03-2017

Provstens udkast godkendes, således at likviditet
stillet til rådighed af provstiet udgør 100.000 kr. pr.
kirke og 50.000 kr. pr. bygning for de øvrige
bygninger.
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Mødepunkt

6

Energioptimering.
Sag: Energioptimering, ProEnergi
energirapporter for alle kirker. (1025)
Iværksættelse af projekter på baggrund af
fremsendte rapporter og afholdt
afleveringsmøde med ProEnergi og Karup
Sogn. Endvidere behandler provstiudvalget de
tidligere bevillinger, med henblik på om der er
behov for tillægsbevillinger. provstiudvalget
træffer beslutning vedr. datalogger.
Karup, energirapporter på 3 bygninger

Beslutning

Provsten orienterede om det afholdte
afleveringsmøde med Karup. Endvidere er de
tidligere bevillinger gennemgået med henblik på
tillægsbevillinger. Provstiudvalget traf følgende
beslutning på mødet.
Karup Kirke: Provstiudvalget bevilger kr. 28.500
fra energioptimeringspuljen. Pengene bevilges til
skift af radiator og isolering af rør i graverhus,
isolering af rør i kapel, varmtvandsbeholder skiftes
til gennemstrømningsanlæg og en radiator sløjfes.
Menighedsrådet skal selv afholde udgiften til
udskiftning af pærer til LED.
Karup Præstegård: Provstiudvalget bevilger kr.
28.400 fra energioptimeringspuljen. Pengene
bevilges til udskiftning af ruder i vestgavl, isolering
af rør og beholder, samt installation af
udekompensering. Præsten skal selv afholde
udgiften til udskiftning af pærer til LED.
Karup Kirkecenter: Provstiudvalget bevilger kr.
32.000 fra energioptimeringspuljen. Pengene
bevilges til installation af en større radiator på
præstens kontor, udskiftning af 2 pumper, samt
udskiftning af el vandvarmer til
gennemstrømningsanlæg. Menighedsrådet skal selv
afholde udgiften til udskiftning af pærer til LED.
Vammen Præstegård: Provstiudvalget bevilger
yderligere kr. 37.200 fra energioptimeringspuljen.
Pengene bevilges til Udskiftning af ruder i resten af
huset, samt installation af udekompensering på
fyret.
Bjerring Præstebolig: Provstiudvalget bevilger
yderligere kr. 14.000 fra energioptimeringspuljen.
Pengene bevilges til udskiftning af ventiler og
termostater på radiatorerne.
Gullev Kirke: Provstiudvalget bevilger yderligere
kr. 43.500 fra energioptimeringspuljen. Pengene
bevilges til installation af automatisk varmestyring,
samt isolering af rør og kedel i fyrrummet.
Bjerringbro Præstegård: Provstiudvalget bevilger
yderligere kr. 87.000 fra energioptimeringspuljen.
Pengene bevilges til isolering af spidsloft,
udskiftning af utæt lem på 1. sal, isolering af
krybekælder, installation af udekompensering på
fyr, og installation af varmestyring Danfoss Living
på radiatorer.
Ulbjerg Præstebolig: Provstiudvalget bevilger
yderligere kr. 194.500 fra energioptimeringspuljen.
Pengene bevilges til installation af
udekompensering, samt installation af
ventilationsanlæg, endvidere er der sat penge af i
bevillingen til rådgiver på projektet og til
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Mødepunkt

Beslutning
uforudsete omkostninger.
Ulbjerg Sognehus: Provstiudvalget bevilger
yderligere kr. 13.600 fra energioptimeringspuljen.
Pengene bevilges til installation af varmestyring
med nat- og weekend/dag sænkning.
Rødding Præstebolig: Provstiudvalget bevilger
yderligere kr. 189.000 fra energioptimeringspuljen.
Pengene bevilges til Renovering af dør og
udskiftning af glas i døren til 3 lags glas. Isolering
af gulv mod krybekælder, kælderloft isoleres samt
beklædes, isolering af rør i kælder, isolering af
varmerør, efterisolering af
skunkgulve/etageadskillelsen. Fræsning af render i
kældergulv til vand, endvidere er der sat penge af i
bevillingen til rådgiver på projektet og til
uforudsete omkostninger.
Provstiudvalget bevilger op til kr. 200.000 til
datalogger i de kirker hvor det mangler.

7

Tostrup og Rogm, godkendelse af
lønforhøjelse til regnskabsfører.
Sag: V. Tostrup og Roum, ansøgning om
forhøjelse af løn til regnskabsfører. (1524) Vester Tostrup Sogn
Menighedsrådene i V. Tostrup og Roum Sogne
har godkendt en lønstigning til deres
regnskabsfører.

Godkendt. Provstiudvalget gør opmærksom på at
overgangen til FLØS II ikke i sig selv er grundlag
for en lønstigning.

ansøgning

8

Vammen, ansøgning til provstiudvalgets
rådighedsbeløb.
Sag: Vammen Kirke, ansøgning til 5%
midlerne, grundet graverens sygemelding.
(1577) - Vammen Sogn
Vammen Menighedsråd ansøger
provstiudvalgets rådighedsbeløb om kr. 49.522
til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse
med graverens sygemelding i perioden
03.08.16 - 31.12.16. Graveren er fortsat
sygemeldt.

Godkendt.
Provstiudvalget bevilger kr. 49.522 fra
provstiudvalgets rådighedsbeløb.

Vammen

9

Folkekirkens Familiestøtte.
Sag: Folkekirkens Familiestøtte (1588)
Provstiudvalget træffer beslutning om opstart af
Folkekirkens familiestøtte i Viborg Kommune.

Provstiudvalget ønsker ikke at iværksætte projektet
på nuværende tidspunkt, idet man gerne vil afvente
erfaringer fra allerede opstartede projekter.

Folkekirkens Familiestøtte
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Mødepunkt
10

Vindum, ansøgning til provstiudvalgets
initiativpulje.
Sag: Vindum, ansøgning til initiativpuljen Visions- og Strategiseminar (1580) - Vindum
Sogn
Vindum Sogn ansøger provstiudvalgets
initiativpulje om kr. 20.000 til dækning af
udgifter i forbindelse med afholdelse af
strategi- og visionsseminar.

Beslutning
Provstiudvalget kan ikke bevilge det ansøgte beløb.

Visions- og Strategiseminar - ansøgning til
Initiativpuljen

11

Vindum, renovering af toiletforhold ved
Vindum Kirke.
Sag: Vindum Kirke - toiletrenovering. (1584) Vindum Sogn
Vindum Sogn ansøger om tilladelse til at
iværksætte en renovering af toiletforhold ved
Vindum Kirke, samt om en tillægsbevilling på
kr. 149.400 inkl. moms.

Provstiudvalget kan ikke bevilge det ansøgte beløb.
Provstiudvalget giver tilladelse til at pengene tages
af de frie midler. Projektet skal sendes til stiftet til
endelig godkendelse. Arbejdet må ikke iværksættes
før den endelige godkendelse foreligger.

Ansøgning anlægsarbejde Vindum kirke
toiletrenovering

12

Frederiks, ansøgning til provstiudvalgets
initiativpulje.
Sag: Frederiks, ansøgning til provstiudvalgets
intiativpulje - Lutherpark. (1587) - Frederiks
Sogn
Frederiks Sogn ansøger provstiudvalgets
initiativpulje om kr. 40.000 til etablering af
Lutherpark ved kirkeskoven.

Kirsten Poulsen forlod lokalet ved beslutning.
Provstiudvalget bevilger kr. 20.000 til projektet, og
opfordre menighedsrådet til at søge andre fonde
(friluftsrådet og Viborg Kommune hvis det er et
borgerinitiativ) om det resterende beløb.

Ansøgning til provstiudvalgets intiativpulje

13

Rødding Præstebolig.
Sag: Rødding Præstegård, projekt
energioptimering og bekæmpelse af
skimmelsvamp. (1506) - Rødding Sogn
Renovering af Rødding Præstebolig for
skimmelsvamp.

Årsagen til skimmelsvampen er endnu ikke fundet.
Menighedsrådet arbejder videre med at finde
årsagen.
Orientering er taget til efterretning.

Kirkegade 14, Rødding

14

Højbjerg-Elsborg, godkendelse af
kirkegårdsvedtægt.
Sag: Højbjerg, kirkegårdsvedtægt. (891) Højbjerg Sogn
Godkendelse af ny kirkegårdsvedtægt for
Højbjerg-Elsborg kirkegårde.

Bjarne Markusen forlod lokalet ved beslutning.
Godkendt.

Kirkegårdsvedtægter
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15

Frederiks, godkendelse af
kirkegårdsvedtægt.
Sag: Frederiks, kirkegårdsvedtægt (1243) Frederiks Sogn
Godkendelse af ny kirkegårdsvedtægt for
Frederiks Kirkegård.

Beslutning

Kirsten Poulsen forlod lokalet ved beslutning.
Godkendt.

Vedtægter for Frederiks Kirkegård

16

Hjermind, godkendelse af
forpagtningsaftale.
Sag: Hjermind Præstegaard, godkendelse af
forpagtningskontrakt 2017 (1586) - Hjermind
Sogn
Godkendelse af ny forpagtningsaftale på jorden
tilhørende Hjermind Præstegård.

Godkendt.

Forpagtningskontrakt på landbrugsjord
Hjermind Præstegaard.

17

CO - Branding.
Sag: CO-Branding - Viborg Østre Provsti
(1581)
Beslutning vedr. Viborg Østre Provstis brug af
CO - Branding.

Det godkendes, at provstikontoret arbejder videre
med projektet.

VS: Viborg Østre Provsti

18

Eventuelt.

Intet.

19

Næste møde.

Taget til efterretning.

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
20

Nyt fra Provstiet.

Der har været møde i Rødding Kirke med
konsulenterne om varmeanlægget.
Lindum Kirke. Der er skimmelsvamp i orglet, der
er givet tilladelse til at menighedsrådet arbejder
videre med at udbedre problemet.
Vejledende lønblad træder i kræft 01.04.17, men da
vi først har fået det i dag behandles det først på
mødet den 27. april 2017.
Præsteembederne i Hvam, Tostrup, Roum og
Ulbjerg, Låstrup, Lynderup slåes op indenfor
nærmeste fremtid.
Der er afholdt de første provstesyn, de sidste
provstesyn afholdes i maj.
Der er afholdt intro aften for de nye menighedsråd
på provstikontoret.
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