Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 8. marts 2016. 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.
Provstiudvalgsmedlem John Melchiorsen - afbud.
Provstisekretær Berit Rasmussen.
Mødepunkt
1

Besøg af Sdr. Rind menighedsråd.
Møde om ekstra udgifter til fase I

Beslutning
Repræsentanter for Sdr. Rind menighedsråd
orienterede om øgede udgifter i forbindelse med
renovering af kirken.
Nationalmuseet har pålagt menighedsrådet at
indhente tilbud på konservering af det historiske
inventar. Ifølge fremsendt bilag vil dette komme til
at koste kr. 295.000. Menighedsrådet søger om
udvidet bevilling til restaurering af Sdr. Rind kirke.
Menighedsrådet har ikke søgt fonde endnu, da de
ikke har et fuldt godkendt projekt. Det er kun fase I
der er godkendt. Dog har de sendt ansøgning til
Kirkeistandsættelsesfonden.
Thomas Frank konstaterede, at arkitekten har lavet
et projekt, hvor alt hvad der skal til for at søge
fonde foreligger. Fonde er ikke interesseret i
økonomien.
Thomas vil snakke med stiftet om at få godkendt
etape 2.
Menighedsrådet lovede at sende rådgivningsaftale
til provstiet.
Følgende 3 punkter afklares.
- Provstiudvalget træffer beslutning om forhøjelse
med kr. 295.000
- Menighedsrådet sørger for at hele projektet
godkendes.
- Menighedsrådet søger for at søge fonde.

2

Underskrivelse af referat og godkendelse af
dagsorden.

a) Referatet blev underskrevet.
b) Nyt pkt. 7 - Vroue kirkegård, velfærdsfaciliteter.

a) Underskrivelse af referat fra møde den 9.
februar 2016.
b) Godkendelse af dagsorden.
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3

Beslutning

Siden sidst - sager til orientering.

a) Ingen bemærkninger.

a) Opgørelse over 5% midlerne.

b) Lillian Storgaard orienterede.

b) Referat fra Skole-kirkesamarbejdet.
4

Sdr. Rind menighedsråd.
Ansøgning om ekstraudgifter til fase I

5

6

Resen menighedsråd - kirkefestival.

Provstiudvalget bevilgede kr. 295.000 til
renovering af epitafi, portal og gitterlåger til
kirkens gravkapel.
Menighedsrådet kan ikke forvente at få yderligere
midler til etape 2. De skal søge fonde hertil.

Ansøgning om økonomisk støtte til afholdelse
af kirkefestival i Vestfjends Pastorat ultimo
august 2016.

Provstiudvalget bevilgede kr. 10.000 til projektet.
Provstiudvalget finder at projektet er godt, men ser
gerne det dækker et større område. Daugbjerg,
Mønsted og Smollerup kunne eventuelt spørges om
de vil være med.

Ravnstrup kirkegård - graverfaciliteter.

Knud Erik Christensen forlod mødet.

a) Ansøgning om tilladelse til at bruge
anlægsbeløbet kr. 619.943,48 samt tilladelse til
at overføre kr. 150.000 fra driftskonto til
anlægskonto

a) Provstiudvalget godkendte at anlægsbeløbet
samt at kr.150.000 overføres fra driftskontoen til
anlægkontoen.
b) Provstiudvalget bevilgede kr. 50.000 af 5%
midlerne.

b) Ansøgning om kr. 50.000 af 5% midlerne til
dækning af uforudsete udgifter.
7

Vroue kirkegård - velfærdsfaciliteter.

Provstiudvalget bevilgede kr. 244.000 af 5%
midlerne.

8

Søndre sogns menighedsråd konfirmandforberedelse.

Menighedsrådet fremsender ny ansøgning.

Ansøgning om dækning af udgifter til rengøring
i forbindelse med lån af lokaler til
konfirmandforberedelse.
9

PUK regnskab.
Regnskab 2015 til godkendelse.

Provstiudvalget godkendte regnskabet mærket
Viborg Domprovstiudvalg, CVR-nr. 24982092,
Regnskab 2015, Afleveret d. 03-03-2016 08:51

10

Konsekvenser af ændret ind- og udlånsrente
i stiftet

Konsekvensen af ændret ind- og udlånsrente er, at
provstiet skal finde 1 mio. kr. ekstra.

11

Forberedende budgetsamråd.

Program for forberedende budgetsamråd blev
gennemgået.

Program for forberedende budgetsamråd
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12

Eventuelt.

13

Næste møde.
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12. april 2016 kl. 16.00.
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