Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 6. oktober 2015. Kl. 16.00
Mødested: Vognmagervej 14

Deltagere:
Domprovst Thomas Frank.
Provstiudvalgsformand Jens Erik Larsen.
Provstiudvalgsmedlem Oda Thomsen.
Provstiudvalgsmedlem Birthe Vestergaard.
Provstiudvalgsmedlem Bitten Sivebæk Jørgensen.
Provstiudvalgsmedlem Knud Erik Christensen.
Provstiudvalgsmedlem Lillian Storgaard.
Provsitudvalgsmedlem John Melchiorsen - afbud.
Provstisekretær Berit Rasmussen.
Praktikant Charlotte Holst Jensen.
Mødepunkt
1

Underskrivelse af referat og godkendelse af
dagsorden.

Beslutning
a) Referatet blev underskrevet.
b) Dagsordenen blev godkendt.

a) Underskrivelse af referat fra møde den 8.
september 2015.
b) Godkendelse af dagsorden.
2

Siden sidst - sager til orientering.

a) Intet at bemærke.

a) Opgørelse over 5% midlerne.

b) Nedrivning af forpagtning i Finderup- tilbud fra
kommunen uden omkostninger.

b) Nedrivning af forpagtning i Finderup.

3

c) "Borebiller" - Rentokil besøg i flere kirker.

c) 2 menighedsråd har uafhængigt af hinanden
henvendt sig omkring dette. Provstikontoret
spørger menighedsrådene om de har interesse i at
der indhentes fælles tilbud for provstiet.

Smollerup - ansøgning om 5% midler.

Provstiudvalget bevilgede kr. 15.250 af 5%
midlerne til nedskæring af bøgehæk.

Ansøgning om kr. 15.250 af 5% midlerne til
dækning af udgifter til nedskæring af bøgehæk.
4

Houlkær - ansøgning om 5% midler.
Ansøgning om kr. 139.500 af 5% midlerne til
anskaffelse og opsætning af ny, lydtæt foldedør.

5

Stoholm - ansøgning om 5% midler.

Provstiudvalget kunne ikke godkende ansøgningen
om 5% midler.
Menighedsrådet anmodes om at fremsende
ansøgningen som anlægsønske til budget 2017.
Provstiudvalget bevilgede kr. 16.458 af 5%
midlerne til dækning af udgifterne.

Ansøgning om kr. 16.458 af 5% midlerne til
dækning af udgifter i forbindelse med
evaluering af samarbejdet i Stoholm-Kobberup.
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Mødepunkt
6

Hald Ege kirke - flisebelægning.

Beslutning
Provstiudvalget bevilgede kr. 14.737,50 til dækning
af ekstraabejdet.

Forespørgsel om bevilling af penge til dækning
af ekstraarbejder vedr. beton og sand.
7

8

9

Viborg Domkirke - istandsættelse.

Domprovsten orienterede om projektet.

Ansøgning om principgodkendelse af projekt
for istandsættelse af Viborg Domkirke med
henblik på fondsansøgning.

Domprovsten forlod mødet.

Kirketælling.

Domprovsten orienterede.

Drøftelse af mulig aftale om betaling af
konfirmandlærer mod provstiets betaling af
kordegn til kirketælling.

Provstiudvalget besluttede at godkende ordningen
midlertidigt for perioden 1. septmber 2015 til 31.
august 2016.

Reklamer for provstiet.

Provstiudvalget ønsker ikke at bruge
annoncefinansierede reklamer.

Provstiudvalget besluttede at fremsende
ansøgningen til principgodkendelse i stiftet.

Drøftelse af annoncefinansieret reklame for
provstiet med henblik på løbende henvendelse
fra firmaer.
Hvad er provstiudvalgets holdning til brug for
svar på henvendelsen.
10

Provstiudvalgskassen.

Revisionsprotokollat og revisorerklæring blev
godkendt.

Godkendelse af revisionsprotokollat og
revisorerklæring for årsregnskab 2014.
11

Regnskabsinstruks.

Provstiudvalget godkendte regnskabsinstruks med
bilag.

Godkendelse af regnskabsinstruks i nyt format.
12

Eventuelt.

13

Næste møde.
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