Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 8. august 2017. Kl. 16.00
Mødested: Houlkær Kirke - lokale A

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.
Provstiudvalgsmedlem John Melchiorsen - afbud.
Provstisekretær Berit Rasmussen.
Mødepunkt
1

Houlkær Kirkecenter.

Beslutning
Menighedsrådet viste rundt i Aktivitetshuset og
orienterede om deres planer med huset.

Besigtigelse af Aktivitetshuset.
Provstiudvalget kan kun gå ind for køb af
bygningen, hvis andre lejere f.eks. Folkekirkens
Skoletjeneste og provstiet vil kunne bruge
lokalerne. De er for store til diakonipræstens behov
og menighedsrådets behov.
2

Underskrivelse af referat og godkendelse af
dagsorden.

a) Referatet blev underskrevet.
b) Pkt. 5 udsættes.

a) Underskrivelse af referat fra møde afholdt
den 4. juli 2017.
b) Godkendelse af dagsorden.
3

Siden sidst - sager til orientering.

a) Intet at bemærke.

a) Opgørelse over 5% midlerne.

b) Thomas Frank vil undersøge nærmere.

b) Resen kirke - udskiftning af jernankre.

c) Meddelelse om at der er en sum til rådighed.

c) Asmild kirke - diger.
4

Houlkær kirke - ansøgning om midler fra
energipuljen.

Provstiudvalget besluttede at tildele de ansøgte
midler fra energipuljen.

Ansøgning om kr. 57.250 til ovenlysvinduer og
kr. 77.035 til LED lys, begge til kirkesalen.
5

Sjørslev-Almind-Lysgård - ansøgning om
5% midler.

Punktet udsættes.

Ansøgning om automatisk ringeanlæg ved alle
tre kirker kr. 267.620.
Referat,08-08-2017

Side: 1

Mødepunkt
6

Vridsted kirkekasse.

Beslutning
Provstiudvalget kan anbefale at pengene frigives til
det oplyste formål.

Anmodning om frigivelse af indestående i
stiftet kr. 281.939,83.
Beløbet skal anvendes til
vedligeholdelsesarbejder i sognehuset.
7

Viborg Kirkegård.

Provstiudvalget bevilgede kr. 47.586 fra provstiets
afsatte midler til kursus.

Ansøgning om kursusmidler fra provstiets
afsatte midler til kursus for ansatte
8

Provstiudvalgskassen.
Årsbudget 2018 for provstiudvalgskassen til
godkendelse.

9

Eventuelt.

10

Næste møde.

Godkendt under forudsætning af at
menighedsrådene siger ja på endeligt
budgetsamråd.

12. september 2017 kl. 16.00.
Oda meldte afbud til mødet.
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