Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 12. september 2017. Kl. 16.00
Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Deltagere:
Provst Bjarne Bæk Markussen - konstitueret domprovst.
Provstiudvalgsformand Jens Erik Larsen.
Provstiudvalgsmedlem Oda Thomsen - afbud.
Provstiudvalgsmedlem Birthe Vestergaard.
Provstiudvalgsmedlem Bitten Sivebæk Jørgensen.
Provstiudvalgsmedlem Knud Erik Christensen.
Provstiudvalgsmedlem Lillian Storgaard.
Provstiudvalgsmedlem John Melchiorsen - afbud.
Provstisekretær Berit Rasmussen.
Mødepunkt
1

Beslutning

Underskrivelse af referat og godkendelse af
dagsorden.

a) Referatet blev underskrevet.

a) Underskrivelse af referat fra møde afholdt
den 8. august 2017.

b) Nyt pkt. 2c - valg til stiftsråd.
Nyt pkt. 9 - Revisionsprotokollat.
Nyt pkt. 10 - Godkendelse af ændring i vedtægt for
HR-samarbejdet.

b) Godkendelse af dagsorden.
2

Siden sidst - sager til orientering.

a) Bevilling til opnormering af præstestilling i
Asmild på kr. 120.000 tilføjet opgørelsen.

a) Opgørelse over 5% midlerne.
b) Nyt fra HR-bestyrelsen.
c) Valg til stiftsråd.

b) Knud Erik Christensen orienterede. Der er lavet
opslag med ansættelse pr. 1. november eller snarest
derefter.
Lillian Storgaard deltager i ansættelsesudvalget i
stedet for Thomas Frank, som er på orlov.
c) Bjarne Bæk Markussen oplyste, at der er
indkommet 1 liste til valg af læge medlemmer og 5
lister til valg af præsterepræsentant.

3

Vestervang - ansøgning om 5% midler.

Provstiudvalget bevilgede kr. 20.000 af 5%
midlerne.

Ansøgning om kr. 20.000 af 5% midlerne til
udbedring af holdere til i alt 30 armaturer i 2
mødelokaler.
4

Daugbjerg - ansøgning om 5% midler.
Ansøgning om tilskud fra 5% midlerne til
udbedring af lækage i vandforsyningen på
Daugbjerg Kirkegård.

Provstiudvalget bevilgede nødtvungent kr. 18.750
til udbedring af lækage i vandforsyningen af 5%
midlerne og kr. 14.000 til meromkostning til
vandafledningsafgift af 5% midlerne.
Provstiudvalget indskærper overfor
menighedsrådene generelt, at de skal tjekke deres
vand- og energimålere mindst 1 gang om måneden.

5

Søndre sogns præstebolig - ansøgning om
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Lillian Storgaard forlod mødet.
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Mødepunkt

Beslutning

5% midler.
Ansøgning om kr. 140.000 af 5% midlerne til
en gennemgribende renovering af badeværelset
i præsteboligen Ll. Sct. Peder Stræde 2D og kr.
10.000 til uforudsete udgifter i forbindelse med
renoveringen.
6

Kobberup kirkekasse - ligning.
Ansøgning om kr. 40.000 til renovering af
altertavlen og kr. 5.280 til lønfremskrivning.

Provstiudvalget bevilgede op til kr. 125.000 til en
gennemgribende renovering af badeværelse af 5%
midlerne.
Menighedsrådet anmodes om at indhente 2 tilbud
på arbejdet.
Provstiudvalget bevilgede kr. 40.000 til renovering
af altertavlen og kr. 5.280 til lønfremskrivning på
budget 2018. Beløbet bliver reguleret i
ekstraordinært afdrag 2018.

7

Endeligt budget 2018.

Årsbudget 2018 mærket "Viborg
Domprovstiudvalg, CVR-nr. 24982092, Budget
2018, Endeligt budget afleveret d. 05-09-2017
11:08" blev gennemgået og godkendt.

8

Provstisekretær.

Berit Rasmussen forlod mødet.
Berit Rasmussen har søgt og fået ansættelse på
Rigsarkivet og har derfor opsagt sin stilling som
provstisekretær med udgangen af september.
Provstiudvalget takkede Berit for et godt og
gedigent arbejde gennem 6 år.
Under vakancen indtil ny provstisekretær er ansat,
assisterer Henriettte Hedegaard på kontoret, mens
LMO assisterer med økonomien.

9

Revisionsprotokollat.

Jens Erik Larsen gennemgik protokollatet, der var
fremsendt i udkast.

10

Godkendelse af vedtægt for HRsamarbejdet.

Bjarne Bæk Markussen orienterede om 2 ændringer
i vedtægten.
Provstiudvalget tilsluttede sig den ændrede
vedtægt.

11

Eventuelt.

12

Næste møde.

Referat,12-09-2017
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