Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 21. oktober 2015. 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 - fraværende med afbud.
Provst Bjarne Markussen
Sekretær Henriette Hedegaard.
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2

Godkendelse af referat fra 29.09.2015.

Godkendt.

3

Godkendelse af kvartalsrapport for
provstiudvalgskassen.
Sag: Kvartalsrapport 2015 (1326)
Godkendelse af kvartalsrapport for
provstiudvalgskassen pr. 30.09.2015.

Godkendt.

Kvartalsrapport 30.09.15 Viborg Østre Provsti

4

Kirkekassernes Årsregnskab 2014.
Godkendelse af Kirkekassernes Årsregnskab
2014

Årsregnskaber og udkast til påtegninger
gennemgået og godkendt.
Alle menighedsråd skal gå deres
revisionsprotokollater igennem og drage omsorg
for, at bemærkninger behandles på et
menighedsrådsmøde, hvor menighedsrådets
beslutning vedrørende disse føres til referat og
indføres i det elektroniske dataarkiv.
Der har i år været generelle udfordringer på
følgende områder:
Flere kasser har et indestående i samme
pengeinstitut, der overstiger kr. 750.000 – også i
banker, der ikke er SIFI-banker.
Flere kasser håndterer ikke kollektregnskabet
tilstrækkeligt omhyggeligt.
Lønningerne til regnskabsføreren overstiger for en
dels vedkommende de vejledende satser for Viborg
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Mødepunkt

Beslutning
Stift, hvilket der dog kan være gode forklaringer
på. Vi gør derfor også opmærksom på, at det
vejledende lønblad rummer forskellige muligheder
for honorering.
Flere kirkekasser har fået bemærkning om, at der
kun må gives lejlighedsgaver til ansatte, og at
julegave ikke betragtes som en lejlighedsgave.
Dette er dog efterfølgende korrigeret til, at mindre
gaver i størrelsesordenen kr. 200-300 er
acceptabelt. Derfor undrer det, at revisionen har
anført bemærkninger på dette område.
Manglende udarbejdelse af skriftlig
kørselsbemyndigelse, der er forudsætningen for
skattefri kørselsgodtgørelse til høj takst.

5

Sahl-Gullev Sognes MR, ansøgning til
provstiudvalgets initiativpulje.
Sag: Sahl-Gullev MR, ansøgning til
Initiativpuljen 2015. (1403) - Sahl Sogn
Menighedsrådet søger provstiudvalgets
initiativpulje, om kr. 15.000 - 30.000 kr. til
afholdelse af kirkemusikalsklegestue i
samarbejde med den lokale børnehave "Vores
børnehave".

Provstiudvalget bevilger kr. 15.000 til projektet.
Pengene udbetales fra initiativpuljen efter
indsendte attesterede regninger.

Ansøgning til Initiativpuljen.

6

Bjerringbro Sogns MR, ansøgning om
godkendelse af forprojekt vedr. ny
tagbelægning på Bjerringbro Kirke
Sag: Bjerringbro kirke - Nyt tag (1350) Bjerringbro Sogn
Ansøgning om godkendelse af forprojekt vedr.
udskiftning af tagbelægning på Bjerringbro
Kirke. Det omfatter 3 PDF filer,
Fagbeskrivelse, Fotobilag og Tegninger. Der
anmodes om godkendelse af projektet, så der
kan udarbejdes udbudsprojekt og indhentes
tilbud.
Det samlede projekt inkl. arkitekthonorar er
kalkuleret til kr 1.500.000 + moms = 1.875.000

Godkendt. Menighedsrådet skal indhente 3 tilbud
på projektet, som skal indsendes til provstiudvalget
til endelig godkendelse, inden arbejdet må
iværksættes.

Bjerringbro Kirke

7

Ulbjerg-Låst.-Lyn. Sognes MR, Godkendelse
af byggeregnskab og ansøgning om frigivelse
af midler i Stiftet.
Sag: Låstrup kirke, restaurering (gl. j.nr. 49)
(995) - Låstrup Sogn
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af
byggeregnskab, samt tilladelse til frigivelse af
midler fra salg, som står i Stiftet.

Bjarne Gommesen forlod lokalet ved beslutning.
Byggeregnskabet er godkendt. De 2 konti med
salgssummer, der står i stiftet, søges frigivet da
pengene indgår i byggeregnskabet til renovering af
Låstrup Kirke. Provstiudvalget godkender, at de
190.000 kr, der er i overskud fra projektet,
anvendes til afdrag på lån i stiftet.

Ulbjerg - Byggeregnskab vedr. Låstrup Kirke
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Mødepunkt

Beslutning

8

Eventuelt.

Idékatalog vedr. kirkens modtagelse af flygtninge
uddelt.
Menighedsrådsvalg 2016 drøftet.

9

Næste møde.

Taget til efterretning.

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 16.30.
Onsdag den 20. januar 2016 kl. 16.30.
Torsdag den 25. februar 2016 kl. 16.30.
Torsdag den 31. marts 2016 kl. 16.30.
Torsdag den 28. april 2016 kl. 16.30.
Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 16.30.
Onsdag den 29. juni 2016 kl. 16.30.
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Orientering
10

Status på projekt Energioptimering.

Der orienteredes om opstartsmøde med ProEnergi.

11

Nyt fra provstiet.

Der orienteredes om præsteskifte, samt om
rammeforsøg vedr. konfirmationsforberedelse.
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