Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 24. november 2015. Kl. 16:00
Mødested: Vognmagervej 14

Deltagere:
Domprovst Thomas Frank.
Provstiudvalgsformand Jens Erik Larsen.
Provstiudvalgsmedlem Oda Thomsen.
Provstiudvalgsmedlem Birthe Vestergaard.
Provstiudvalgsmedlem Bitten Sivebæk Jørgensen.
Provstiudvalgsmedlem Knud Erik Christensen.
Provstiudvalgsmedlem Lillian Storgaard.
Provsitudvalgsmedlem John Melchiorsen - afbud
Provstisekretær Berit Rasmussen.
Praktikant Charlotte Holst Jensen.
Mødepunkt
1

Beslutning

Underskrivelse af referat og godkendels af
dagsorden.

a) Referat blev underskrevet

a) Underskrivelse af referat fra møde den 6.
oktober 2015.

b) Der blev tilføjet 2 punkter mere til siden sidst,
punkt f og g. Derefter godkendt,

b) Godkendelse af dagsorden.
2

Siden sidst - sager til orientering

a) Intet at bemærke.

a) Opgørelse over 5% midlerne.
b) Asmild - orientering om digesag.

b) Provsten orienterede at Balle Kirke har fået
ordnet det samme og ser pænt ud.
Venter på at Asmild vender tilbage til provstiet

c) Svar fra menighedsråd vedr. henvendelse fra
Rentokil

c) Der arbejdes på en fællespris fra Rentokil som
kan tilbydes til menighedsrådene.

d) Adskillelse af 50% lokal finansieret stilling
fra Vesthimmerland og deling i to gange 25%
med henblik på større fleksibilitet for pastorater
og rimelig stillinger for ansatte.

d) Orientering om ny mulig fordeling af
præstestillingen med henblik på fleksibilitet.
e) Lillian Storgaard orienterede om dagsorden til
møde d. 24.11.2015.

e) Orientering fra Skole-kirkesamarbejdet.
f) Orientering om HR-samarbejde

f) Orientering ved Knud Erik Christensen - Der
foreslås vedtægtsændring. - 1 bestyrelse pr.
personalekonsulent.

g) Særgudstjenste
g) Positiv tilbagemelding fra de kirker som har
været involveret.

3

Houlkær - ansøgning om 5% midler
Ansøgning om 5% midler kr. 56.625 og om
frigørelse af kr. 56.625 fra menighedsrådets frie
midler - til foldedør i sognesalen.
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Thomas Frank deltager i næste
menighedsrådsmøde i Houlkær vedr. orientering
om fremgangsmåde.
Provstiudvalget kunne ikke godkende ansøgning
om frigørelse af kr. 56.625 fra menighedsrådets frie
midler.
Provstiudvalget bevilgede kr. 110.985 af 5 %
Side: 1

Mødepunkt

Beslutning
midlerne til dækning af udgifterne.

4

Daugbjerg-Mønsted-Smollerup
forpagtergård.

a) Provstiudvalg bevilligede kr. 22.750 af 5%
midlerne.

a) Ansøgning af 5% midlerne til dækning af
mindre indtægt på grund af salg af ejendom i
Daugbjerg.

b) Godkendt

b) Forpagningskontrakt til godkendelse
5

Søndre sogn - fældning af træ

Provstiudvalget godkendte ansøgningen.

Ansøgning om tilladelse til at fælde et stort træ
på kirkens grund.
6

7

Vroue kirkegård - velfærdsfaciliteter

Undersøges om det skal omkring stiftet - ellers
godkendt fra provstiudvalget.

Ansøgning om godkendelse af og ekstra
bevilling til, ændring af velfærdsfaciliteter.

Der skal forelægge to tilbud.

Sjørslev kirke.

Provstiudvalget godkendte ansøgningen.

Ansøgning om lån på kr. 450.000 til udvendig
renovering af kirken.
8

Vestervang sogn - kirkesangerstilling.

Venter med af afgive svar, indtil der er kommet
tilbagemelding fra Kirkemusikforeningen.

Ansøgning om ændring af
kirkesangerstillingen.
9

Mulighed for ændring af Dollerup
sognemedhjælperkstilling til en præstekvote

Provsten orienterede

Drøftelse af mulighed for at meninghedsrådet
frem for ansættelse af sognemedhjælper, som
provstiet har godkendt med ramme på kr.
60.000 ansætter præst i stedet med henblik på
større fleksibilitet.
10

Evaluering af "Kirke for alle".
Drøftelse af hvordan vi gør og tilbagemelding
fra de steder hvor provsten har været på besøg
på nuværende tidspunkt.

11

Takstbladet 2016.

Provsten orienterede om de steder han allerede har
været. God tilbagemelding.
95 % øvelsen er en udfordring.

Provstiudvalget godkendte.

Takstblad 2016 til godkendelse
12

Provstitakster for lapidarium

Der indstilles til kr. 1000 for 10 år.
Endelig godkendelse afventer.
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Mødepunkt

13

Kirkekassernes regnskab 2014

Beslutning

Revisonsprotokollater og regnskaber 2014 blev
godkendt.

Gennemgang af revisionsprotokollater og
godkendelse af regnskaber 2014.
14

Kirkekassernes budgetter 2016

Provstiudvalget godkendte endelige budgetter.

Godkendelse af endelige budgetter for 2016.
15

Synsprotokoller 2015

Synsprotokoller godkendt.

Gennemgang af indkommende synsprotokoller
16

Stiftets behandling af regnskab 2014 for
provstiudvalgskassen

Taget til efterretning.

17

Provstiudvalgskassen

a) Provstiudvalget godkendte årsbudget 2016,
mærket:
" Viborg Domprovstiudvalg, CVR.nr. 24982092,
Budget 2016, Endelig budget afleveret d. 04-112015 12:50"

a) Godkendelse af endelig budget 2016
b) Godkendelse af kvartalsrapporten.

b) Godkendt
18

Eventuelt.

Bitten orienterede: Forslag fra graverer - om man
kunne lave en aftale om at bruge fælles stenhugger
- som kunne komme og afhente gravsten.
Kirkegårde kunne tilmelde sig ordningen.

19

Næste møde

8. december kl. 17:00
Forberedende budgetsamråd d. 29. marts 2016 - kl.
19:30
Endelig budgetsamrådc d. 30. august 2016 - kl
19:30
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