Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.30
Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen
Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen - Fraværende med afbud.
Provstiudvalgsmedlem Bjarne Gommesen
Provstiudvalgsmedlem Jørn Iver Bak
Provstiudvalgsmedlem Kirsten Poulsen
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 PU mødet den 27.
januar 2015.

Godkendt.

3

Behandling af Provstiudvalgskassens
Regnskab 2014.
Sag: Provstiudvalgskassen - Regnskab 2014.
(1301)

Regnskabet er gennemgået og kommenteret.

Regnskab 2014 - for provstiudvalgskassen.
Budget, formål 2014 - PUK

4

Hersom Kirke, ansøgning til provstiets
rådighedsbeløb.
Sag: Hersom kirke, nyt tag på våbenhus.
(1045) - Hersom Sogn
Hersom Kirke har i 2013 fået bevilget kr.
81.115 fra provstiets rådighedsbeløb til
reparation af taget på kirkens våbenhus. Det har
nu vist sig at det bliver væsentligt dyrere at
reparere taget. Jf. arkitektens budgetoverslag vil
reparation af taget koste kr. 210.760 inkl.
moms. Menighedsrådet ansøger provstiudvalget
om en tillægsbevilling på kr. 129.645 kr. fra
provstiets rådighedsbeløb.

Projektet godkendes. Der bevilges kr. 129.645 fra
provstiets rådighedsbeløb. Arbejdet må ikke
iværksættes, før der foreligger en godkendelse fra
Stiftsøvrigheden.
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Mødepunkt

5

Skals Sogns MR, ansøgning til provstiets
rådighedsbeløb.
Sag: Skals-Maskinhus og dræn ved våbenhus
(1214) - Skals Sogn
Menighedsrådet har afholdt licitation hvor der
kom 3 tilbud, menighedsrådet har valgt det
billigste tilbud, som lyder på kr. 1.049.312,50
inkl. moms. Dette er 186.812 kr. mere end
bevillingen på kr. 862.500 på Budget 2015.
Hovedparten af merudgiften har
menighedsrådet selv fundet penge til eller en
løsning på. Menighedsrådet ansøger
provstiudvalgets rådighedsbeløb om en
bevilling på kr. 75.000.

Beslutning

Der bevilges op til kr. 75.000 fra provstiets
rådighedsbeløb. Det er uklart, om menighedsrådet i
beregningen har taget højde for det delvise
momsfradrag, og hvordan det i givet fald indvirker
på projektets økonomi. Arbejdet må ikke
iværksættes, før der foreligger en godkendelse fra
Stiftsøvrigheden.

Skals - ansøgning maskinhus

6

Skive-Salling-Holstebro Provstier,
anmodning om optagelse i HR Samarbejdet.
Sag: HR samarbejde (1293)
Skive-Salling-Holstebro Provstier, anmodning
om optagelse i HR Samarbejdet.

Godkendt.

Skive - Anmodning om optagelse i samarbejde
om personalekonsulentvirksomhed
Afgørelse af anmodning om optagelse i
samarbejde om personalekonsulentvirksomhed
Afgørelse af anmodning om optagelse i
samarbejde om personalekonsulentvirksomhed
Anmodning om optagelse i HR samarbejde Skive-Salling-Holstebro.

7

Mammen Kirke.
Sag: Mammen Kirke, renovering. (1190) Mammen Sogn
Ansøgning om godkendelse af
rådgivningsaftale med arkitekt.

Rådgivningsaftalen er drøftet, og videresendes til
stiftsøvrigheden til endelig godkendelse.

Renovering af Mammen Kirke
Rådgivningsaftale

8

Hammershøj Kirkegård, ansøgning om
nyetablering af depot og materialeplads.
Sag: Nyetablering af depot og materialeplads
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Sagen overføres til budgetbehandling med henblik
på Budget 2016.
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Mødepunkt

Beslutning

(1300) - Hammershøj Sogn
Menighedsrådet ansøgninger om lån til
nyetablering af depot og materialeplads.
Menighedsrådet har indhentet 2 tilbud på
opgaven, hvor menighedsrådet vælger det
billigste tilbud på kr. 106.000 inkl. moms,
hvortil der kommer 5.000 kr. inkl. moms til
andre udgifter.
Ansøgning om lån til Materialeplads.

9

Ansøgning om støtte til udsendelse af en
voluntørfamilie.
Sag: Ansøgning om støtte til udsendelse af en
voluntørfamilie - 2015 (1299)
Bag udsendelsen står et lille udvalg sammensat
på frivillig basis fra Viborg Østre Provsti og
Viborg Domprovsti. Udvalget har tidligere
udsendt to unge mennesker til Tanzania.
Udvalget ansøger om støtte fra provstiudvalget
til denne udsendelse på op til 18.000 kr., mod at
parret efterfølgende står til rådighed for
arrangementer i provstiet.

Godkendt, provstiudvalget bevilger 20.000 kr. fra
provstiudvalgets initiativpulje. Med forventning
om, at parret efterfølgende er med til at inspirere
det kirkelige arbejde i provstiet.

Ansøgning

10

Næste møde.

Taget til efterretning.

Torsdag den 26.03.15 kl. 16.30, onsdag den
22.04.15 kl.
19.30, torsdag den 21.05.15 kl. 19.00, onsdag
den 24.06.15 kl. 16.30.
Nye møde datoer i 2. halvår 2015.
Onsdag den 26. 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.
11

Eventuelt.

Provstiudvalget vil gerne opfordre så mange som
mulig til at deltage i mediedagen
"Jordnærformidling af et himmelsk budskab" den d.
11 april. 2015. Se nærmere på DAP'en.

12

Orientering: Nyt fra provstiet.

Taget til efterretning.
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Orientering
13

Orientering om Folkekirkens skoletjeneste.
Sag: Folkekirkens Skoletjeneste (846)

Taget til efterretning.

Referat fra bestyrelsesmøde for Folkekirkens
Skoletjeneste i Viborg Stift d. 5. februar 2015
Skole-kirke
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