Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 25. februar 2016. 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
Provstiudvalgsmedlem Lars Raahauge
Præsterepræsentant Niels-Peter Jacobsen
Provst Bjarne Markussen
Sekretær Henriette Hedegaard.
Mødepunkt
1

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning
Godkendt.
Bjerringbro Kirke, godkendelse af licitation tilføjes
som punkt 14.

2

Godkendelse af referat fra mødet den 20.
januar 2016.

Godkendt.

3

Behandling af Provstiudvalgskassens
regnskab for 2015.
Sag: Provstiudvalgskassen - Årsregnskab 2015
(1441)
Behandling af Provstiudvalgskassens regnskab
for 2015.

Gennemgået og kommenteret.

Årsregnskab 2015

4

Bjerring Præstegaard, opgørelse over
indvendig renovering.
Sag: Bjerring præstebolig, indvendig
renovering. (1057) - Bjerring Kirkedistrikt
Menighedsrådet beder provstiudvalget tage
stilling til, hvad det skal ske med overskuddet
på kr. 18.290,56 fra den indvendige
renoveringen af Bjerring Præstebolig.

Provstiudvalget godkender, at overskuddet på kr.
18.290,56 overføres til menighedsrådets frie
midler.

Opgørelse af indvendig renovering af Bjerring
Præstegård.

5

Høring om udbud af provstirevisionen i
2016.
Sag: Møde provster, provstisekretærer og
provstirevisor 2013/2014/2015 (1085)
Høring om udbud af provstirevisionen i 2016.
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Mødepunkt

Beslutning

Høringsbrev PU - Udbud af provstirevisionen i
2016
Udbud provstirevision - præcisering

6

Skals MR nyt maskinhus, opgørelse.
Sag: Skals-Maskinhus og dræn ved våbenhus
(1214) - Skals Sogn
Menighedsrådet har afsluttet byggeriet af nyt
maskinhus. Menighedsrådet ønsker
provstiudvalgets tilladelse til at bruge kr.
55.315,72 af rådets frie midler, og derved
annullere tidligere bevilling fra provstiets
rådighedsbeløb på kr. 75.000.

Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet
bruger kr. 55. 315,72 af menighedsrådets frie
midler til projektet, samt at bevillingen på kr.
75.000 fra provstiets rådighedsbeløb bortfalder.

Maskinhus - opgørelse

7

Brandstrup Kirke, udbedring af fugt.
Sag: Brandstrup Kirke - Fugt i Brandstrup
Kirke. (1233) - Vindum Sogn
Godkendelse af det endelige projekt for
udbedring af fugt i Brandstrup Kirke.
Finansieringen af projektet er bevilget på et
tidligere møde.

Godkendt. Sagen fremsendes til stiftsøvrigheden til
endelig godkendelse. Arbejdet må først iværksættes
når endelig godkendelse fra stiftsøvrigheden
foreligger.

Udbedring af fugt og skimmel i Brandstrup
Kirke

8

Kvorning Kirkegård, renovering af
kirkediger.
Sag: Kvorning Kirkegård, renovering af diger
(1275) - Kvorning Sogn
Menighedsrådet ønsker punktet genbehandlet.
Kirkedigerne v. Kvorning kirke.

Vedr. diger: Provstiudvalget fastholder den
tidligere beslutning, Projektet overgår til
budgetbehandling på budget 2017. Når budget
2017 er vedtaget, vil der være mulighed for, at
menighedsrådet kan tage lån i provstiets
rådighedsbeløb, svarende til en eventuel bevilling,
så projektet evt. kan iværksættes i efteråret 2016.
Rønnetræer langs digerne kan fjernes.
Det er menighedsrådets ansvar at tage kontakt til
ejeren af den tilstødende landbrugsjord med
henblik på tilkøb af landbrugsjord, for at undgå
fremadrettede skader på digerne.
Provsten og formanden for provstiudvalget tilbyder
at deltage ved forhandlingen.

9

Frederiks Kirke, nyt tag.
Sag: Frederiks Kirke - Kirketag (1440) Frederiks Sogn
Menighedsrådet anmoder om provstiudvalgets
tilladelse til at arbejde videre med projektet.

Kristen Poulsen forlod lokalet ved beslutning.
Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet
udarbejder et projekt med assistance af en
kirkekyndig arkitekt. Projektet må ikke iværksættes
inden endelig godkendelse foreligger.

Kirketag
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Mødepunkt

10

Lynderup Kirke, indvendig maling og
kalkning.
Sag: Lynderup Kirke, indvendig maling og
kalkning af kirken. (1442) - Lynderup Sogn
Menighedsrådet søger om tilladelse til at male
og kalke kirken indvendigt. Malingen omfatter
ikke det historiske inventar. Menighedsrådet
anslår projektet korter 400.000 kr. Rådet ønsker
at finansiere projektet ved overførsel af egne
frie midler.

Beslutning

Godkendt, arbejdet må iværksættes.

Ansøgning til Viborg Østre Provsti, indvendig
maling og kalkning af kirken.

11

Elsborg Kirke, udbedring af fugtskader i
kirken.
Sag: Elsborg Kirke - fugt (1443) - Elsborg
Sogn
Menighedsrådet ønsker at renoverer kirkens
gulv i et område på ca. 6 meter, på grund af råd
og begyndende svampeangreb, samt oprydning
efter tidligere varmeanlæg. Pris for projektet er
50.000 kr., menighedsrådet ønsker, at finansiere
projektet ved overførsel af frie midler fra
driftsrammen.

Svend Aage Pedersen og Bjarne Markussen forlod
lokalet ved beslutningen.
Godkendt. Projektet skal fremsendes til
stiftsøvrigheden til endelig godkendelse. Der bør
indhentes minimum 2 tilbud på opgaven.

Elsborg Kirke - fugt

12

Højbjerg Kirke, nye vinduer.
Sag: Højbjerg Kirke - nye vinduer (1444) Højbjerg Sogn
Menighedsrådet ønsker at udskifte vinduerne i
Højbjerg Kirke da de er synsudsatte fra
provstesynet. Projektet koster 270.000 kr., som
menighedsrådet ønsker at finansiere via
anlægsopsparing til opgaven.

Svend Aage Pedersen og Bjarne Markussen forlod
lokalet ved beslutningen.
Godkendt. Projektet, skal fremsendes til
stiftsøvrigheden til endelig godkendelse. Der bør
indhentes minimum 2 tilbud på opgaven.

Højbjerg Kirke - nye vinduer

13

Opfølgning på budgetudviklingssamtaler.

Drøftet. Menighedsrådene tilbydes at komme til en
udviklingssamtale på provstikontoret.

14

Bjerringbro Kirke, nyt tag.
Sag: Bjerringbro kirke - Nyt tag (1350) Bjerringbro Sogn

Godkendt, arbejdet kan iværksættes.

Bjerringbro Kirke, resultat af licitation
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Mødepunkt
15

Eventuelt.

16

Næste møde.

Beslutning
Nr. Vinge Kirke, indvendig renovering.
Medlemmer fra Tjele-Nr. Vinge Menighedsråd
orienterede om projektet på provstiudvalgsmødet.
Projektet vil blive behandlet på næste
provstiudvalgsmøde.

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.
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.
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Orientering
17

Nyt fra provstiet.

Taget til efterretning.

18

Status på projekt Energioptimering.

Taget til efterretning.
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