Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 24. juni 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 - fraværende med afbud.
Provstiudvalgsmedlem Lars Raahauge
Præsterepræsentant Niels-Peter Jacobsen
Provst Bjarne Markussen
Sekretær Henriette Hedegaard
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2

Godkendelse af referat fra
provstiudvalgsmødet den 21. maj 2015.

Godkendt.

3

Ansøgning om bevilling til Provstetur til
Færøerne.
Sag: Provstetur 2015 (1352)
Biskoppen anmoder provstiudvalget om tilskud
på kr. 6.000 til provsteturen til Færøerne i år.

Bjarne Markussen forlod lokalet ved beslutning.
Godkendt.

Henvendelse alle provstiudvalg vedr. provstetur
2015

4

Hammershøj Kirke, renovering af tårnrum.
Sag: Hammershøj kirke - Renovering af
tårnrum. (J. Nr. 493) (1357) - Hammershøj
Sogn
Vorning-Kvorning-Hammershøjs Sognes
menighedsråd, ansøger om tilladelse til at
iværksætte en renovering af tårnrummet i
Hammershøj kirke. Samlet udgift til renovering
af rummet er på 53.900 kr. inkl. moms, som
menighedsrådet ønsker at finansiere ved at
overføre frie midler fra driftsrammen.

Godkendt. Projektet finansieres ved overførsel af
frie midler fra driftsrammen. Arbejdet må
iværksættes, når der foreligger en skriftlig
godkendelse fra Stiftsøvrigheden.

Ansøgning vedr. renovering af tårnrum i
Hammershøj kirke
Ansøgn. i excel dokument vedr. renovering af
tårnrum.
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Mødepunkt

5

Karup Sogns MR, belysning i Karup Kirke.
Sag: Karup Sogn MR - Ansøgning om
projektor og belysning i kirken. (1242) - Karup
Sogn
Karup Sogns MR, ansøger om tilladelse til at
iværksætte projektet med at forbedre
belysningen i Karup Kirke. Pris 60.000 kr. inkl.
moms. På Budget 2015 fik menighedsrådet
bevilget 110.000 kr. til at forbedre belysningen
i Kirken, samt til en projektor i kirken.
Projektet, belysnings delen, finansieres ved
anvendelse af 60.000 kr. fra denne bevilling.

Beslutning

Godkendt. Projektet finansieres ved tidligere
bevilling på budget 2015. Arbejdet må iværksættes,
når der foreligger en skriftlig godkendelse fra
Stiftsøvrigheden.

Karup Sogns Menighedsråd
Punkt til dagsorden 24-06-2015

6

Karup Sogns MR, ansøgning om ny carport
ved præsteboligen.
Sag: Karup Præstebolig, ny carport (1366) Karup Sogn
Karup Sogns MR ansøger om tilladelse til at
opføre ny carport ved Karup Præstebolig. Pris
150.000 kr. inkl. moms. Projektet finansieres
ved overførsel af frie midler fra driftsrammen.

Godkendt. Projektet finansieres ved overførsel af
frie midler fra driftsrammen. Arbejdet må
iværksættes.

Karup Præstebolig, ny carport
Karup Sogns Menighedsråd

7

Vorning Præstebolig, nedrivning af
hønsehus i haven.
Sag: Vorning, ansøgning om nedrivning af
hønsehus i præstegårds haven. (1361) Vorning Sogn
Vorning-Kvorning-Hammershøjs Sognes
menighedsråd, ansøger om tilladelse til at rive
det gamle hønsehus i Præstegårdshaven i
Vorning ned. Pris for nedrivning af det gl.
hønsehus, opførelse af nyt hønsehus, samt
beplantning for at skabe læ kr. 35.612,50 inkl.
moms. Projektet finansieres ved anvendelse af
egne frie midler.

Godkendt. Projektet finansieres ved overførsel af
frie midler fra driftsrammen. Arbejdet må
iværksættes.

Vorning Præstebolig, nedrivning af hønsehus.

8

Hammershøj Kirkegård, ansøgning om
etablering af ny depotplads.
Sag: Hammershøj Kirkegård - Nyetablering af
depot og materialeplads (1300) - Hammershøj
Sogn
Vorning-Kvorning-Hammershøjs Sognes
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Udsat.
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Mødepunkt

Beslutning

menighedsråd, ansøger om tilladelse til at
etablere ny depotplads ved Hammershøj
Kirkegård, da den gamle er nedslidt. Pris for det
samlede projekt 111.000 kr. inkl. moms.
Menighedsrådet ønsker at finansiere projektet
ved overførsel af frie midler fra driftsrammen.
Sender: Ansøgn. om genbeh. af J. nr. 1300
Bilag vedr. depotfaciliteter v. Hammershøj
kirkegård.

9

Lindum Sogns MR, ansøgning om etablering
af automatisk ringning i Lindum Kirke.
Sag: Lindum Kirke - etablering af automatisk
ringeanlæg. (1358) - Lindum Sogn
Lindum Sogns MR, ansøgninger om etablering
af automatisk ringeanlæg ved Lindum Kirke.
Pris 145.000 kr. inkl. mons. Menighedsrådet
ønsker at finansiere projektet ved overførsel af
frie midler fra driftsrammen.

Godkendt. Provstiudvalget bevilger 145.000 kr. på
budget 2016 til installering af automatisk ringning i
Lindum Kirke. Grundligningen til Lindum Sogns
Menighedsråd reduceres med 35.000 kr. fra 2016
og frem, grundet reduktion i lønudgift til graver.

VS: Lindum
VS: VS: Lindum kirke

10

Evaluering af Energioptimeringsmøde den
16.06.2015.

Provstiudvalget har bevilget en økonomisk ramme
på budget 2016 til energiscreening af alle kirker,
præstegårde og sognehuse i provstiet.
Screeningerne forventes udført i 2016-2017, med
henblik på iværksættelse af energibesparende tiltag
i provstiet.
Der skal hentes sammenlignelige tilbud på opgaven
fra 2-3 firmaer.

11

Folkekirkens Skoletjeneste.
Sag: Folkekirkens Skoletjeneste (846)

1) Skoletjenesten bliver permanent, med sin
nuværende forankring i Provstierne.
2) Bestyrelsen fortsætter i sin nuværende form, og
arbejdsudvalgene nedlægges.
3) Finansiering sker via provstierne med 4,50 kr.
pr. medlem af Folkekirken pr. provsti, hvilket for
Viborg Østre provsti pt. udgør 33.198 x 4,50 kr. =
149.391 kr.

oplæg til beslutning vedr. FSVS
Referat fra bestyrelsesmødet d. 15. juni 2015
for Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift

12

Viborg Østre Provsti - budget 2016.
Sag: Budget 2016 (1291)
Behandling af budget for Viborg Østre
Provstiudvalgskasse for 2016.

Stempel: Viborg Østre Provstiudvalg, CVR-nr.
22018639,Budget 2016, Bidrag budget afleveret d.
09.06.2015 13:48.
Gennemgået og kommenteret.

VØP budget 2016
Referat,24-06-2015
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Mødepunkt

13

Ansøgninger til budget 2016.
Sag: Ansøgninger til Budget 2016 (1359)
A) Løvel Kirke, etablering af sti fra
parkeringspladsen ved Løvel Kirke til
våbenhuset ved Løvel Kirke. Der er på budget
2014 bevilget og udbetalt kr. 145.360. Da det
tidligere projekt ikke kunne godkendes, har
menighedsrådet foretaget de nødvendige
ændringer, og der søges om kr. 44.950 inkl.
moms på budget 2016. I alt koster projektet
190.310 kr. inkl. moms.
B) Vindum Sogns MR - 2 ansøgninger 1)
Støjdæmpning i køkkenet i Brandstrup
Præstebolig kr. 51.500 inkl. moms. 2) Nyt
inventar til det ny opførte sognehus i
Brandstrup kr. 195.000 inkl. moms.
C) Vorn.-Kvor.-Hamm. Sognes MR - søger om
omfugning af kvadre i Kvorning Kirke kr.
250.000 kr. inkl. moms.
D) Bjerringbro Sogns MR - 2 ansøgninger. 1)
Nyt tag på Bjerringbro Kirke. Pris på det
samlede projekt 1.762.500 kr. inkl. moms. MR
har selv 900.000 kr. til projektet, og ansøger
budget 2016 om 862.500 kr.
2) Anlæg af ny skovkirkegård. Pris for anlæg af
skovkirkegården 140.000 inkl. moms. Mr
planlægger at projektet vil strække sig over 2
år, og søger derfor om 75.000 kr. på budget
2016.
E) Mammen Sogns MR, renovering af
Mammen Kirke menighedsrådet ansøger budget
2016 om 2.406.625 kr. inkl. moms.
F) Skals Sogns MR - 4 ansøgninger. 1)
Behandling mod borebiller i Skals Kirke. Pris
46.500 kr. inkl. moms. 2) Udskiftning af blytag
på våbethuset, samt rep. af taget på tårnet vedr
Skals Kirke. Pris 250.000 kr. inkl. moms. 3)
Anlæg af ny P-plads ved Skals Præstebolig.
Pris 21.375 kr. inkl. moms. 4) Udskiftning af
trappe på Skals Kirkegård. Pris 50.000 Kr. inkl.
moms.
G) Karup Sogns MR - 3 ansøgninger. 1)
Udskiftning af østvendte vinduer i Karup
Præstebolig. Pris 50.000 kr. inkl. moms. 2)
Indkøb af ny løvsuger til Karup Kirkegård. Pris
50.000 kr. inkl. moms. 3) Renovering af
belægning på Kirkebakken, tilkørselsvej til
Karup Kirke. Pris 470.000 kr. inkl. moms.
H) Frederiks Sogn, søger om ekstra bevilling på
kr. 100.000 til fejring af Frederiks Kirkes 250
års jubilæum.
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Beslutning

A) Niels-Peter Jacobsen forlod lokalet ved
beslutning.
Løvel Kirke etablering af sti. Provstiudvalget har
bevilget 44.950 kr. på budget 2016. Projektet
fremsendes til stiftet til endelig godkendelse.
Arbejdet må først iværksættes, når der foreligger en
skriftlig godkendelse fra Stiftsøvrigheden.
B) 1) Brandstrup Præstebolig støjdæmpning og
skunklemme - Godkendt. Projektet finansieres af
menighedsrådets egne frie midler. Arbejdet må
iværksættes.
2) Inventar til nyt sognehus i Brandstrup.
Provstiudvalget har bevilget 195.000 kr. på budget
2016.
C) Kvorning Kirke omfugning af kvadre Godkendt. Provstiudvalget har bevilget 250.000 kr.
på budget 2016.
D) 1) Nyt tag på Bjerringbro Kirke. Provstiudvalget
har bevilget 500.000 kr. til projektet på budget
2016. Den resterende del af det ansøgte beløb,
362.500 kr. finansieres ved overførsel af
menighedsrådets frie midler. Arbejdet må først
iværksættes, når der foreligger en endelig
godkendelse af projektet.
2) Bjerringbro Kirkegård, ny skovkirkegård Godkendt. Projektet finansieres af menighedsrådets
egne frie midler. Arbejdet må iværksættes.
E) Mammen Kirke renovering. Provstiudvalget har
bevilget 2.406.625 kr. på budget 2016. Arbejdet må
først iværksættes, når der foreligger en endelig
godkendelse af projektet.
F) 1) Skals Kirke behandling mod borebiller Godkendt. Projektet finansieres af menighedsrådets
egne frie midler. Arbejdet må iværksættes.
2) Udskiftning af blytag på våbenhus i Skals
Kirke. Provstiudvalget har bevilget 250.000 kr. på
budget 2016. Arbejdet må først iværksættes, når
der foreligger en endelig godkendelse af projektet.
3) Ny P-plads ved Skals Præstebolig. Projektet
finansieres af menighedsrådets egne frie midler.
Menighedsrådet skal indsende minimum 2 tilbud til
endelig godkendelse af provstiudvalget.
4) Udskiftning af trappe på Skals Kirkegård.
Projektet finansieres af menighedsrådets egne frie
midler. Menighedsrådet skal indsende minimum 2
tilbud til endelig godkendelse af provstiudvalget.
G) 1) Nye vinduer i Karup Præstebolig.
Provstiudvalget har bevilget 50.000 kr. på budget
2016. Menighedsrådet skal indsende minimum 2
tilbud til endelig godkendelse af provstiudvalget.
2) Ny løvsuger - Godkendt. Provstiudvalget har
bevilget 50.000 kr. på budget 2016. 3) Ny
belægning på vej. Projektet kan ikke godkendes.
Side: 4

Mødepunkt

Lindum Kirke, ansøgning om etablering af
automatisk ringeanlæg

Beslutning

H) Frederiks Kirke 250 års jubilæum - Godkendt.
Provstiudvalget har bevilget op til 100.000 kr. fra
Provstiets initiativpuljen.

Løvel Kirke, ansøgning om anlæg af sti ved
kirken.
Brandstrup Præstebolig, støjdæmpning i
køkkenet.
Kvorning Kirke - Omfugning af granitkvadre.
Brandstrup Sognehus, ansøgning om inventar.
Mammen Kirke, renovering
Bjerringbro Kirke, nyt tag
Skals MR, samlet ansøgning Budget 2016
Frederiks MR, ansøgning til initiativpuljen
2016.
Bjerringbro Kirke, ansøgning nyt tag
Bjerringbro Kirkegård, ansøgning om anlæg af
skovkirkegård
Karup MR, 3 ansøgning til Budget 2016

14

Eventuelt.

Intet.

15

Næste møde.

Taget til efterretning.

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
16

Minikonference - Projekt mere kirke for
pengene.
Sag: Landsforeningen - "Mere kirke for
pengene", (1132)

Provstiudvalget har besluttet at arbejde videre med
at arrangere en minikonference - Projekt mere kirke
for pengene.

Minikonferencer – Projekt mere kirke for
pengene

17

Nyt fra provstiet.

Taget til efterretning.

18

Hersom Kirke, nyt tag på våbenhus.
Sag: Hersom kirke, nyt tag på våbenhus.
(1045) - Hersom Sogn

Taget til efterretning.

Hersom Kirke, Viborg Østre Provsti i Viborg
Stift - AFGØRELSE

19

Kirken på landet.

Referat,24-06-2015

Taget til efterretning.

Side: 6

