Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 8. september 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 - meldt afbud.
Provstisekretær Berit Rasmussen.
Mødepunkt
1

Underskrivelse af referat og godkendelse af
dagsorden.

Beslutning
a) Referatet blev underskrevet.
b) Dagsordenen blev godkendt.

a) Underskrivelse af referat fra møde den 11.
august 2015.
b) Godkendelse af dagsorden.
2

Siden sidst - sager til orientering.

a) Intet at bemærke.

a) Opgørelse over 5% midlerne.

b) Henvendelsen blev drøftet.

b) Ønske om oplysninger.

c) Sagen blev drøftet.

c) Resen kirke forsatsvinduer.
3

Sparkær-Gammelstrup - ansøgning om 5%
midler.

Provstiudvalget bevilgede kr. 18.090,26 af 5%
midlerne.

Ansøgning om 5% midler kr. 18.090,26 til
dækning af udgifter i forbindelse med
fratræden.
4

Vorde kirkegård - etablering af
personalerum.
Ansøgning om etablering af personalerum og
handicaptoilet for kirkens brugere.

5

Resen kirkegård - omlægning af dele af
kirkegården.

Birte Vestergaard forlod mødet.
Sagen sendes til godkendelse i stiftet. Det er en
forudsætning at skurvognen fjernes.

Provstiudvalget godkendte ansøgningen, idet der
erindres om, at der er en ramme på kr. 50.000.

Ansøgning om godkendelse af omlægning af en
del af kirkegården.
6

Tårup-Kvols - forpagtningskontrakt.
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Provstiudvalget kan godkende kontrakten, men
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Mødepunkt

Beslutning
med opsigelse inden den 1. oktober 2017.

Godkendelse af forpagtningskontrakt for dele af
jordareal tilhørende Taarupgaard.
7

Viborg Kirkegård - regulering af forhække
samt ændring af vedtægter.

Provstiudvalget godkendte ansøgningen om
regulering af forhække og den deraf nødvendige
ændring af vedtægten.

Ansøgning om regulering af forhække samt
ændring af vedtægter for Viborg Kirkegård.
8

Drøftelse af ungdomspræstestillingen.

Der holdes møde om stillingen den 8. oktober kl.
16.00.
Det er vigtigt at ungdomspræsten kommer mere i
landsognene.

9

Tilbagemelding til menighedsråd på
resultat/konsekvenser af
kirkegårdsopmålinger.

Domprovsten orienterede om besøgene, herunder
hvordan man skriver tilbage.

10

Eventuelt.

Lillian Storgaard orienterede om skoletjenesten.

11

Næste møde.

6. oktober 2015 kl. 16.00.
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