Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 29. september 2015. Kl. 16.30
Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen
Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen
Provstiudvalgsmedlem Bjarne Gommesen - fraværende med afbud.
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 20.08.2015.

Godkendt.

3

Evaluering Budgetsamråd 2015.

Der har været mange positive tilbagemeldinger på
budgetsamrådet. Provstiudvalget drøftede et forslag
fra budgetsamrådet om, at der etableres en
kalkningstjeneste på provstiniveau. Punktet vil
blive behandlet på et senere møde i
provstiudvalget.

4

Behandling af protokollat for
provstiudvalgskassen.

Provstiudvalget godkender protokollatet med
følgende bemærkninger:

Behandling af protokollat for
provstiudvalgskassens regnskab 2014.

1. Vedr. indskud i banker på over kr. 745.000.
Provstiudvalget har godkendt, at der i SIFI-banker
er et indestående på over kr. 750.000, da risikoen
her fremstår minimal. Dette er sket på baggrund af
stigende gebyrer, der har påført provstiet øgede
omkostninger. Provstiudvalget har således haft til
hensigt at optræde ansvarligt.
Provstiudvalget tager imidlertid revisionens
bemærkning til efterretning.
2. Vedr. Provstiets rådighedsbeløb (5%-midler)
Det er korrekt, at der var et indestående på kr.
2.740.958, men af disse var der disponeret over kr.
1.039.394, der blot ikke var udbetalt.
Regnskabsmæssigt har der altså netto været et
indestående på kr. 1.701.298, hvorfor
provstiudvalget vurderer, at der ikke er tale om en
overskridelse.
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Mødepunkt

Beslutning
3. Vedr. gaver til sognepræster.
Provstiudvalget har bevilget det anvendte beløb til
julegaver til sognepræster.
Det er korrekt, at sognepræster ikke direkte er ansat
af provstiet, men som det bl.a. fremgår af
betænkning 1527, er provsten arbejdsgivers lokale
repræsentant. Derfor må det antages, at provstiet
må give julegaver til sognepræster svarende til det
beløb, der er accepteret som ramme for gaver til
menighedsrådets ansatte.

5

Godkendelse af budget 2016 for
provstiudvalgskassen.
Sag: Budget 2016 (1291)
Godkendelse af budget 2016 for
provstiudvalgskassen.

Stempel: Viborg Østre Provstiudvalg, CVR-nr.
22018639, Budget 2016, Endelig budget afleveret
d. 29-09-2015 14:12
Godkendt.

Stempel: Viborg Østre Provstiudvalg, CVR-nr.
22018639, Budget 2016, afleveret d. 02-092015 10:42
PUK budget 2016 - endeligt.

6

Hersom Menighedsråd, ansøgning om
tilladelse til at iværksætte renovering af
taget på våbenhuset.
Sag: Hersom kirke, nyt tag på våbenhus.
(1045) - Hersom Sogn
Hersom menighedsråd ansøger provstiudvalget
om tilladelse til at iværksætte udskiftningen af
taget på våbenhuset ved Hersom Kirke.
Menighedsrådet har indhentet 3 tilbud på
opgaven og har heraf valgt det billigste tilbud
lydende på 137.500 kr. inkl. moms. Projektet
finansieres ved tidl. bevillinger af provstiets
rådighedsbeløb.

Godkendt. Arbejdet må iværksættes.

Ansøgning om igangsætnings tilladelse fra
Hersom MR

7

Hjermind Menighedsråd, ansøgning om nyt
tag på graverhus.
Sag: Hjermind graverbolig - nyt tag (1313) Hjermind Sogn
Hjermind menighedsråd ansøger
provstiudvalget om tilladelse til at iværksætte
udskiftningen af taget på graverhuset ved
Hjermind Kirke, samt behandle
trækonstruktionen mod borebiller. Samlet pris
for projektet kr. 127.625 kr. inkl. moms,
menighedsrådet ønsker at finansiere projektet
ved at overføre frie midler fra driftsrammen.

Jørn Iver Bak forlod lokalet ved beslutning.
Godkendt. Arbejdet må iværksættes, såfremt der er
budgetmæssigdækning herfor.

Ansøgning fra Hjermind menighedsråd - nyt tag
på graverhus
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8

Karup Sogns MR, plankeværk ved Karup
Præstebolig.
Sag: Karup Sogn MR - Ansøgning om
Plankeværk og beplantning (1240) - Karup
Sogn
Karup menighedsråd har på budget 2015 fået
bevilget kr. 125.000 til projektet.
Menighedsrådet har indhentet 2 tilbud på
opgaven, de har valgt tilbuddet der lyder på
kr.122.607 inkl. moms. Menighedsrådet
ansøger provstiudvalget om tilladelse til at
iværksætte arbejdet.

Beslutning

Godkendt. Arbejdet må iværksættes.

Karup Sogns MR, plankeværk.

9

Vindum Sogns MR, skimmel og fugt i
Brandstrup Kirke.
Sag: Brandstrup Kirke - Fugt i Brandstrup
Kirke. (1233) - Vindum Sogn
Menighedsrådet indsender forprojekt for
udbedring af fugt og skimmel i Brandstrup
Kirke til godkendelse af provstiudvalget. Der er
tidligere bevilget kr. 600.000 fra provstiets
rådighedsbeløb til projektet. Det foreløbige
overslag viser dog at projektet vil koste kr.
1.006.250 inkl. moms.

Provstiudvalget godkender projektet. Projektet
videresendes til stiftet til endelig godkendelse.
Arbejdet må først iværksættes, når den endelige
godkendelse foreligger. Der bevilges yderligere
406.250 kr. fra provstiets rådighedsbeløb.

J.nr. 1233 skimmel-fugt sanering Brandstrup
kirke (projekt fra arkitekt)
Fugtrenovere Brandstrup kirke ansøgning
restfinansiering

10

Vammen Menighedsråd, byfornyelses
projekt.
Sag: Vammen, byfornyelse - anvendelse af
jord til rekreativt område (gl.j.nr. 580) (910) Vammen Sogn
Provstiudvalgets behandling og tiltrædelse af
erklæringer vedr. byfornyelses projekt i
Vammen.

Godkendt.

Erklæringer til underskrift vedr. Vammen Kirke
og Præstegårdsjord

11

Skals Sogns MR, nyt tag på våbenhuset ved
Skals Kirke.
Sag: Skals Kirke, udskiftning af tag på
våbenhus mv. (1363) - Skals Sogn
Skals menighedsråd ansøger provstiudvalget
om godkendelse af projektet. Der er bevilget
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250.000 kr. til projektet på budget 2016.
Nyt tag på våbgvenhuset - Projekt fra arkitekten

12

Ørum-Viskum-Vejrum Sognes MR,
ansøgning om salg af jordstykke.
Sag: Ørum-Viskum-Vejrum, salg af
jordstykke. (1389) - Ørum Sogn
Menighedsrådet indstiller til provstiudvalget, at
der iværksættes en salgsproces af et jordstykke
tilhørende Ørum Kirke.

Godkendt.

Indstilling til beslutning på
provistiudvalgsmødet 29. september

13

Eventuelt.

Intet.

14

Næste møde.

Nye møde datoer i første halvår 2016.

Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 16.30 og
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

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

Taget til efterretning.

15

Referat fra bestyrelsesmøde i FSVS d. 7.
september 2015
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Orientering
16

Nyt fra provstiet.
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