Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 22. april 2015. Kl. 19.30
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 - fraværende.
Præsterepræsentant Niels Peter Jacobsen
Provst Bjarne Markussen
Sekretær Henriette Hedegaard
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.
Revideret ansøgning fra menighedsrådene i
Vammen-Lindum-Bigum. Renovering af Vammen
præstegård, er tilføjet til dagsordenen som punkt 7.

2

Godkendelse af referat fra mødet den
26.03.2015.

Godkendt.

3

Kvartalsrapport for provstiudvalgskassen
for Viborg Østre Provsti 31.03.2015.
Sag: Kvartalsrapport 2015 (1326)

Godkendt.

VØP

4

Takstudvalget.
Sag: Vedtægt for takstudvalget i Viborg Stift
(J.nr. 529) (1318)
Godkendelse af vedtægter for takstudvalget i
Viborg Stift.

Godkendt.

Vedtægt for takstudvalget - 2016

5

Karup Sogns MR, ansøgning om anlæg af
nyt område til urnegravsteder.
Sag: Karup Sogn MR - Ansøgning om anlæg
af nyt område til urnegravsteder. (1241) Karup Sogn
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til anlæg
af nyt område til urnegravsteder på Karup
Kirkegård, jf. kirkegårdskonsulentens
anbefaling. Menighedsrådet har indhentet 2
tilbud på arbejdet, hvor de har valgt det
billigste, som lyder på kr. 27.515,63 inkl.
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Godkendt. Projektet kan iværksættes.

Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

moms. Der er bevilget kr. 65.000 til projektet
på Budget 2015.
Karup, ansøgning nyt urnegravsted

6

Kvorning Kirke, ansøgning om omfugning af
kvadre.
Sag: Kvorning Kirke - Ansøgning ang.
omfugning af granitkvadre på Kvorning kirke.
(1322) - Kvorning Sogn
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til delvis
omfugning af granitkvadre. Kvadrene er i
meget dårlig stand på Kvorning Kirke, hvilket
blev konstateret ved provstesyn i 2013.
Menighedsrådet har indhentet 2 tilbud, hvor det
billigste tilbud lyder på kr. 182.276 inkl. moms.
Projektet ønskes finansieret via et lån eller som
bevilling på Budget 2016.

Projektet indgår i budgetbehandling med henblik på
Budget 2016, med en fuldstændig omfugning af
kirken til 250.000 kr.

Ansøgning ang. omfugning af granitkvadre på
Kvorning kirke.

7

Vammen Præstegård, renovering i
forbindelse med præsteskifte.
Sag: Vammen Præstegård - nyt tag (1319) Vammen Sogn
Menighedsrådene ansøger om en forhøjelse på
kr. 26.475 af tidligere bevilling på kr. 367.250,
hvilket giver en samlet bevilling til nyt tag på
kr. 393.725. Det reviderede tilbud indeholder
udskiftning af 3 Velux vinduer, og ekstra
isolering. De 26.475 kr. ønskes finansieret af
provstiets rådighedsbeløb.

Godkendt. Provstiudvalget har bevilget kr. 26.475
som ansøgt fra provstiets rådighedsbeløb til tag
projektet, samt kr. 30.883 til udskiftning af
radiatorer fra provstiets rådighedsbeløb. I alt
bevilges 57.358 kr. fra provstiets rådighedsbeløb.

Endvidere er der fremsendt ansøgning på
udskiftning af radiatorer i præstegården i
forbindelse med renoveringen, udskiftningen
vil koste kr. 60.007,81. Projektet ønskes
finansieret således: kr. 29.125 findes ved
besparelser i forhold til den tidligere bevilling
til renovering i præstegården, og de resterende
kr. 30.882,81 ønskes finansieret af provstiets
rådighedsbeløb.
Vammen ansøgning (revideret ansøgning)

8

Visionsdrøftelse for Viborg Østre Provsti.

Behandlet, der arbejdes videre med processen.

9

Eventuelt.

Intet.
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Mødepunkt
10

Næste møde.

Beslutning
Taget til efterretning.

Torsdag den 21.05.15 kl. 19.00, onsdag den
24.06.15 kl. 16.30.
Nye møde datoer i 2. halvår 2015.
Torsdag den 20. august 2015 kl. 16.30.
Budgetsamråd onsdag den 02.september 2015
kl. 19.00.
Tirsdag den 29. september 2015 kl. 16.30,
onsdag den 21. oktober 2015 kl. 16.30, tirsdag
den 24. november 2015 kl. 16.30.
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Orientering
11

Nyt fra provstiet.
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Taget til efterretning.

Side: 4

