Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 29. juni 2016. Kl. 16.30
Mødested: Kirkebakken 8, 7470 Karup.

Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen
Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen
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.

Godkendt.

3

Energioptimering.
Sag: Energioptimering, ProEnergi
energirapporter for alle kirker. (1025)
Iværksættelse af projekter på baggrund af
fremsendte rapporter og afholdte
afleveringsmøder med ProEnergi med
Bjerringbro, Hersom og Pederstrup.

Provsten orienterede om de afholdte
afleveringsmøder. Provstiudvalget traf følgende
beslutninger på mødet:

Lindum Kirke - Energirapport

Roum Kirke: Provstiudvalget bevilger kr. 25.400
fra energioptimeringspuljen i 2017, såfremt der er
budgetmæssig dækning herfor. Pengene bevilges til
isolering af rør og pumper i kælderen, installation
af varmestyring, samt etablering af radiator med
termostat i fyrrummet. Udskiftning af pærer til
LED foretages løbende af menighedsrådet.

Løvel Kirke - Energirapport
Tostrup kirke - Energirapport
Tostrup Præstegård og konfirmand Energirapport
Roum Kirke - energirapport
Låstrup Kirke - energirapport
Lynderup Kirke - Energirapport
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V. Tostrup Præstegård. Provstiudvalget bevilger kr.
64.000 fra energioptimeringspuljen i 2017, såfremt
der er budgetmæssig dækning herfor. Pengene
bevilges til isolering af loft, spidsloft og rør. Der
etableres 2 stk. mini ventilationsanlæg, samt ind
fræsning af ventilationsspalter i enkelte vinduer.
Gennemgang og regulering af varmesystemet, samt
installation af bimåler i konfirmandstuen.
V. Tostrup Kirke: Provstiudvalget bevilger kr.
26.500 fra energioptimeringspuljen i 2017, såfremt
der er budgetmæssig dækning herfor. Pengene
bevilges til installation af varmepumpe og bimåler i
graverhuset. Samt at ventilationen føres ud gennem
udhænget på kirkeloftet. Udskiftning af pære til
LED foretages løbende af menighedsrådet.
Ulbjerg Kirke: Provstiudvalget bevilger kr. 58.000
fra energioptimeringspuljen i 2017, såfremt der er
budgetmæssig dækning herfor. Pengene bevilges til
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Mødepunkt

Beslutning
at etablere udekompensering på
fjernvarmesystemet, etablering af lækagesikring på
rørene frem til kirken, samt installation af en fuld
isoleret varmeunit. Udskiftning af pære til LED
foretages løbende af menighedsrådet.
Ulbjerg Præstebolig: Provstiudvalget bevilger kr.
45.800 fra energioptimeringspuljen i 2017, såfremt
der er budgetmæssig dækning herfor. Pengene
bevilges til at efterisolere skunkene, samt isolering
af rør i kælder og skunke. Der bevilges penge til
thermofotografering af hele huset. Installation af
mikroventilationsanlæg i præstens kontor og i
kælderen.
Ulbjerg sognehus: Provstiudvalget bevilger kr.
5.650 fra energioptimeringspuljen i 2017, såfremt
der er budgetmæssig dækning herfor. Pengene
bevilges til at efterisolere depotrum og
cirkulationspumpe.
Lynderup Kirke: Provstiudvalget bevilger kr.
65.600 fra energioptimeringspuljen i 2017, såfremt
der er budgetmæssig dækning herfor. Pengene
bevilges til ny ikke kondenserende kedel,
udskiftning af elvandvarmer til
varmtvandsbeholder, samt isolering af alle rør,
ventiler og pumper. Der etableres termostatstyring
på off. toilet. Udskiftning af pære til LED foretages
løbende af menighedsrådet.
Låstrup Kirke: Provstiudvalget bevilger kr. 18.000
fra energioptimeringspuljen i 2017, såfremt der er
budgetmæssig dækning herfor. Pengene bevilges til
installation af varmepumpe i graverhuset.
Udskiftning af pære til LED foretages løbende af
menighedsrådet.
Lindum Kirke: Provstiudvalget bevilger kr. 66.600
fra energioptimeringspuljen i 2017, såfremt der er
budgetmæssig dækning herfor. Pengene bevilges til
installation af automatisk varmestyring af alle
varmekilder, grundvarmen i kirken reduceres fra 10
- 8 grader, der installeres varmepumpe og opsættes
bimåler i graverhuset. Udskiftning af pære til LED
foretages løbende af menighedsrådet.
Løvel Kirke: Provstiudvalget bevilger kr. 44.000
fra energioptimeringspuljen i 2017, såfremt der er
budgetmæssig dækning herfor. Pengene bevilges til
at installere bimålere i kapel og graverhus,
installation af varmepumpe og
microventillationsanlæg i graverhuset. I kapellet
opsættes ny fjernstyret radiator, og temperaturen
sænkes til 8 grader, samt udskiftning af
elvandvarmer til en gennemstrøms vandvarmer i
kapellet. Udskiftning af pære til LED foretages
løbende af menighedsrådet.
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I alt bevilges kr. 419.550 fra
energioptimeringspuljen i 2017 såfremt der er
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Mødepunkt

Beslutning
budgetmæssig dækning herfor.

4

Bjerringbro Præstebolig, nyt køkken.
Sag: Bjerringbro Præstebolig - Ansøgning nyt
køkken. (1476) - Bjerringbro Sogn
Bjerringbro Sogns Menighedsråd ansøger om
tilladelse til at udskifte Køkkenet i
præsteboligen, samt diverse arbejder ved gulv
og væge i den forbindelse. Projektets pris inkl.
moms 225.000 kr. Rådet ønsker at finansiere
projektet ved overførsel af frie midler fra
driftsrammen.

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

Bjerringbro - Ansøgning nyt køkken i
præstegården.

5

Bjerringbro Kirke, udskiftning af vinduer i
kirken.
Sag: Bjerringbro ansøgning - Udskiftning af
vinduer i kirken. (1475) - Bjerringbro Sogn
Menighedsrådet ansøger provstiets
rådighedsbeløb om 150.000 kr. inkl. moms til
udskiftning af rådne vinduer i kirken, luger i
tårnet og en dør ind til dåbsværelset.

Overføres til behandling på budget 2017.

Bjerringbro ansøgning - Udskiftning af vinduer
i kirken.

6

Skals Menighedsråd, forhøjelse af kasserer
honorar.
Sag: Takster 2016 (1417)
Skals Menighedsråd ønsker provstiudvalgets
godkendelse af en månedlig forhøjelse af
kasserer honoraret med 600 kr. Forhøjelsen
finansieres indenfor driftsrammen.

Godkendt.

Skals - forhøjelse af kasser honorar

7

Karup Kirkegård, omlægning.
Sag: Karup Kirkegård, gravreguleringer og
udskiftning af forhæk med stenkanter. (1446)
- Karup Sogn
Karup Menighedsråd ansøger om provstiets
godkendelse af omlægninger på kirkegården.
Rådet ønsker at etablere granitforkanter ved
gravstederne, samt udskifte thujahække med
takshække.

Godkendt. Projektet finansieres af menighedsrådets
egne frie midler.

Karup-Gravreguleringer og udskiftning af
forhække med stenkanter-MBA.01.2016
Vedr. regulering af kirkegården - godk. af MR
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8

Klejtrup Kirke, nyt tag på våbenhuset.
Sag: Klejtrup Kirke - Nyt tag på våbenhus
(1482) - Klejtrup Sogn
Klejtrup Menighedsråd ansøger provstiets
rådighedsbeløb om kr. 198.000 inkl. moms til
udskiftning af taget på våbenhuset, da det er til
fare for forbipasserende, tagstenene løsner sig
og falder ned.

Beslutning

Med baggrund i tagets ringe stand bevilger
provstiudvalget 198.000 kr. fra provstiets
rådighedsbeløb. Menighedsrådet skal udarbejde et
projekt i samarbejde med en kirkekyndig arkitekt,
samt indhente 3 tilbud på arbejdet. Arbejdet må
ikke iværksættes inden skriftlig godkendelse fra
provstiet og stiftsøvrigheden foreligger.

Fwd: Klejtrup Kirke
Klejtrup - Nyt tag på våbenhus.

9

Kvorning Kirke, fornyelse af tagrytter.
Sag: Kvorning Kirke, Råd i træværket i tårnet.
(Tagryttere) (1270) - Kvorning Sogn
Vorning-Kvorning-Hammershøj Sognes
menighedsråd indsender tilbud til godkendelse i
provstiet, inden arbejdet kan iværksættes.
Provstiudvalget har tidligere bevilget 812.500
kr. fra provstiets rådighedsbeløb til projektet.
Arkitektens overslag efter afholdt licitation
lyder på 643.525 kr. inkl. moms.

Godkendt.

VS: Kvorning kirke, fornyelse af tagrytter

10

Kirkerenoveringer i Viborg Østre Provsti.

Taget til efterretning.

Prioritering af indvendige renoveringer af
kirker i Viborg Østre Provsti.
11

Ansøgninger til budget 2017.
Sag: Budget 2017 - anlægsønsker. (1472)
A) Kvorning Kirkegård, renovering af diger.
Projekt sum 590.000 kr. inkl. moms.
B) Vammen Kirkegård, renovering af diget
mod nord. projekt sum 170.000 kr. inkl. moms.
C) Brandstrup Kirkegaard, anlæg af nye og
udvidede depoter. Projekt sum 135.000 kr. inkl.
moms.
D) Hjermind Kirke, udskiftning af taget på
kirken. Projekt sum 1.890.625 kr. inkl. moms.
E) Brandstrup Kirke, Anlæg af fliser fra kirken
forbi kapellet til sognehuset. Projekt sum
150.000 kr. inkl. moms.
F) Renovering af højtalere i Vindum Kirke og
højtalere mm. til Brandstrup Kirke. Projekt sum
75.000 kr. inkl. moms.
G) Vindum Kirke, renovering af toilettet i
kapellet. Projekt sum 75.000 kr. inkl. moms.
H) Bjerringbro Kirkegård, opførelse af ny
mandskabsbygning. Projekt sum 1.690.000 kr.
inkl. moms.
I) Bjerringbro Præstebolig, ny dør i
Referat,29-06-2016

A) Kvorning Kirkegård, renovering af diger.
Provstiudvalget bevilger 205.000 kr. på budget
2017 til første etape, af dige projektet.
Provstiudvalget vil gerne have en tilbagemelding
fra menighedsrådet på projektdelen med evt. køb af
jord op til diget.
B) Vammen Kirkegård, renovering af diget mod
nord. Provstiudvalget bevilger 170.000 kr. på
budget 2017, til renovering af diget.
C) Brandstrup Kirkegaard, anlæg af nye og
udvidede depoter. Provstiudvalget bevilger 135.000
kr. på budget 2017 til etablering af nyt depot.
Kirkegårdskonsulenten skal høres, inden arbejdet
kan iværksættes.
D) Hjermind Kirke, udskiftning af taget på kirken.
Jørn Iver Bak forlod mødet ved beslutning.
Der skal indhentes yderligere to tilbud på projektet
fra kirkekyndige arkitekter, der skal i tilbuddene
tages højde for to muligheder, håndstrøgne tegl og
alm. tegl.
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Beslutning

præsteboligen. Projekt sum 125.000 kr. inkl.
moms.
J) Skals Kirkegaard, indkøb af ny Stiga titan til
kirkegården. Pris 233.750 kr. inkl. moms.
K) Viskum Kirke, ny låge og støtter. Projekt
sum 137.000 kr. inkl. moms.
L) Karup Kirke, nyt tag på kirken. Projekt sum
1.015.000 kr. inkl. moms.
M) Karup Kirke, Ny tilkørselsvej til kirken og
præsteboligen. Projekt sum 470.000 kr. inkl.
moms.
N) Karup Præstebolig, nye vinduer i stuen og
på præstekontoret. Projekt sum kr. 89.125 kr.
inkl moms.

Provstiudvalget anbefaler at menighedsrådet
ansøger om at få tilladelse til at anvende alm. tegl
til kirkens tag. Projektet overføres til behandling på
budget 2018.

Ansøgninger i alt kr. 6.845.500 kr. inkl. moms.

G) Vindum Kirke, renovering af toilettet i kapellet.
Provstiudvalget kan ikke bevilge midler til
projektet på budget 2017. Projektet kan, hvis
menighedsrådet ønsker det, udføres for egne
midler, der skal ansøges separat herom.

Hjermind Kirke - ansøgning om nyt tag - bilag

E) Brandstrup Kirke, anlæg af fliser fra kirken forbi
kapellet til sognehuset. Provstiudvalget bevilger kr.
150.000 på budget 2017 til projektet.
F) Renovering af højtalere i Vindum Kirke og
højtalere mm. til Brandstrup Kirke. Provstiudvalget
kan ikke bevilge midler til projektet på budget
2017. Projektet kan, hvis menighedsrådet ønsker
det, udføres for egne midler.

Hjermind Kirke - ansøgning om nyt tag
Vammen renovering af dige
Bjerringbro ansøgning - ny mandskabsbygning.
Bjerringbro ansøgning - ny dør i præsteboligen.
Ansøgning renovering af diger ved Kvorning
Kirkegård budget 2017
Ansøgning - nye depoter ved Brandstrup Kirke

H) Bjerringbro Kirkegård, opførelse af ny
mandskabsbygning. Provstiudvalget bevilger kr.
1.690.000 på budget 2017 til projektet.
Menighedsrådet skal som minimum indhente tilbud
fra 2 arkitekter på projektet. Der skal tages højde
for momsrefusion.
I) Bjerringbro Præstebolig, ny dør i præsteboligen.
Provstiudvalget kan ikke bevilge midler til
projektet på budget 2017. Provstiudvalget
bevilgede på mødet i maj midler fra
energioptimeringspuljen til udskiftning af døren i
præsteboligen. Der skal indhentes 3 tilbud på
projektet, som skal indsendes til provstiudvalget til
endelig godkendelse inden arbejdet kan
iværksættes.

Vindum ansøgning- fliser fra Brandstrup Kirke
til kapel og sognehus

J) Skals Kirkegaard, indkøb af ny Stiga titan til
kirkegården. Menighedsrådet bør tage højde for
momsrefusion. Provstiudvalget bevilger 200.000
kr. på budget 2017.

Vindum ansøgninger - renovering af toiletter i
Vindum.

K) Viskum Kirke, ny låge og støtter.
Provstiudvalget bevilger 137.000 kr. på budget
2017 til projektet.

Karup, ans. budget 2017-vinduer i
præsteboligen

L) Karup Kirke, nyt tag på kirken. Projektet
overføres til behandling på budget 2018.

Karup, ans. budget 2017-nyt tag på kirken

M) Karup Kirke, ny tilkørselsvej til kirken og
præsteboligen. Provstiudvalget kan ikke bevilge
midler til projektet på budget 2017.

Vindum ansøgning - Lyd og billeder i kirker og
sognehus

N) Karup Præstebolig, nye vinduer i stuen og på
præstekontoret. Provstiudvalget bevilger kr. 89.125
på budget 2017 til projektet.

Skals - Stiga maskine

O) Bjerringbro Kirke, nye vinduer. Provstiudvalget
bevilger kr. 150.000 på budget 2017 til projektet.
Arbejdet må iværksættes i 2016.Hvis
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Mødepunkt
Karup, ans. budget 2017-tilkørselsvej til kirken

Beslutning

Ørum-Viskum-Vejrum - Ansøgning ny låge til
Viskum Kirkegård.

menighedsrådet ikke har frie midler, kan
menighedsrådet låne i provstiets rådighedsbeløb i
op til 1 år. Der skal indhentes 3 tilbud på projektet,
som skal godkendes af provstiudvalget, inden
arbejdet må iværksættes.

12

Eventuelt.

Intet.

13

Næste møde.

Taget til efterretning.

Onsdag den 24. august 2016 kl. 16.30.
Budgetsamråd tirsdag den 6. september 2016
kl. 19.00.
Torsdag den 29. september 2016 kl. 16.30.
Tirsdag den 1. november 2016 kl. 16.30.
Torsdag den 24. november 2016 kl. 16.30.
14

Nyt fra provstiet.
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Taget til efterretning.

Side: 6

Orientering
15

Brev fra ministeren.
Sag: Provstiudvalgskassen generelt (847)

Taget til efterretning.

Ministerbrev til menighedsrådene i forbindelse
med udmeldning af PL-indeks
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