Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 16. november 2017. Kl. 16.00
Mødested: Vognmagervej 14, $800 Viborg

Deltagere:
Provst Bjarne Bæk Markussen konstitueret provst.
Formand Bitten Sivebæk Jørgensen.
Provstiudvalgsmedlem Knud Erik Christensen.
Provstiudvalgsmedlem Svend Aage Madsen
Provstiudvalgsmedlem Niels Carsten Marcussen
ProvstiudvalgsmedlemTuri Bach Roslund
Provstiudvalgsmedlem Lillian Storgaard.
Præsterepræsentant Kristine Jersin
Provstisekretær
-

Beslutning

Modepunkt
i

Velkomst vi provst Bjarne Markussen.

Præsentation af de enkelte medlemmer og
gennemgang af økonomilovens bestemmelser
om provstiudvalgets virksomhed.
2

Konstituering af det nye provstiudvalg.

Bjarne Markussen bød velkommen til
provstiudvalget og orienterede om økonomiloven
og provstiudvalgets arbejdsfelt.

a) Bitten Sivebæk Jørgensen blev valgt som
formand.

a) Valg af fonnand.
b) Valg af næstformand.
3

Underskrivelse af referat og godkendelse af
dagsorden.

b) Knud Erik Christensen blev valgt som
næstformand.
a) Referat underskrevet.

b) Dagsorden godkendt.
a) Underskrivelse af referat fra møde afholdt
den 10. oktober2017.

b) Godkendelse af dagsorden.
4

Godkendelse af forretningsorden.

forretningsorden godkendt og underskrevet.

5

Godkendelse af regnskabsinstruks.

Regnskabsinstniks godkendt og underskrevet.

6

Nedsættelse af ansættelsesudvalg,
godkendelse af stillingsopsiag og normering.

Der blev nedsat et ansættelsesudvalg bestående af
Bitten Sivebæk Jørgensen, Svend Aage Madsen og
Thomas Frank. Udkast til stillingsopslag og
stillingsnormering gennemgået og godkendt.

Siden sidst sager til orientering.
Sag: Skote-kirkesainarbejde, konsulentfor
provstiet (468)
Referat,16-11-2017
7

-

1) Opgørelse over 5 %-midlerne blev gennemgået.
2) Mogens Jakobsen er 1. suppleant til
provstiudvalget. Der er ikke øvrige suppleanter.
Side: 1

Beslutning

Modepunkt
provstiet (468)
1) Opgørelse over 5% midlerne.
2) 1. suppleant til provstiudvalget, Mogens
Jakobsen.
3) Vorde-fiskbæk-Romlund status.
4) Kirkeministeriet har godkendt ansøgningen
om opformering af Mads Bjerre Grams stilling.
5) Energiscreeninger.
6) Referat fra folkekirkens Skoletjeneste.
7) Kursus for nye provstiudvalgsmedlenmier.
-

Referat fra bestyrelsesmøde i folkekirkens
Skoletjeneste i Viborg Stift

8

Provstiudvalgskassen, godkendelse af
kvartaisrapport.
Sag: Kvartaisrapporter 2017 (2062)

3) Præsteembedet i Vorde-Fiskbæk-Romlund er
vakant, da Eva Maria Schulz pr. 15.10.1 7. er ansat
som sognepræst i Søndre Sogn. Karen Stubkjær er
konstitueret fra 1.12.17., men tager allerede nu
konfirmander. Der vil blive udskrevet
suppleringsvalg til menighedsrådet, da flere
medlemmer har trukket sig. Provsten har bevilget
ekstra sekretærhjælp (4 t/u) og lavet aftale med
LMO om ekstra regnskabsmæssig assistance.
Provstiudvalget godkender, at den ekstra hjælp
bevilges af provstiets 5 %-midler. Maria Louise
Sønderby Andersen har fàet nyt embede pr. 1.12. i
Ebeltoft, hvilket medfører, at nabopastoratet i
Tånip-Kvols bliver vakant.
4) Mads Bjerre Grams stilling er pr. 1.11.17.
opnormeret til en ftildtidsstilling.
5) Orientering om gennemførte energiscreeninger.
6) Orientering om status for Folkekirkens
Skoletj eneste.
7) Orientering om kursus for nye
provstiudvalgsmedlemmer.
Kvartaisrapport for provstiudvalgskassen
gennemgået og godkendt.

Kvartalsrapport 30.09.2017 Viborg Domprovsti

9

Kirkekassernes regnskab 2016.

Gennetugang afrevisionsprotokollater og
godkendelse af kirkekassernes regnskaber for
2016.

10

Vedtægt for samarbejder i Viborg
Domprovsti.
Sag: Samarbejde i Viborg Domprovsti (2102)
Behandling afvedtægt for samarbejder i Viborg
Dornprovsti i henhold til lov om forsøg i
folkekirken.

Svar vedr. vedtægt for samarbejde i Viborg
Domprovsti

Revisionsprotokollater for kirkekassernes regnskab
for 2016 gennemgået på baggrund af udleveret
bilag. Revisionen har kun fundet anledning til at
fremkomme med mindre bemærkninger.
Provstiudvalget kan således konstatere, at der
udføres et gedigent regnskabsarbejde for
kirkekasseme. Regnskaberne for 2016 er hermed
godkendt.
Kirkeministeriet har behandlet ansøgning om
godkendelse afvedtægt for samarbejde i Viborg
Domprovsti. Ministeriet henstiller til, at
provstiudvalget fremsender ansøgningen i relation
til de udbudte forsøg i folkekirken, idet den
udbudte forsøgsramme 1 vedrører fonnålsbestemte
puljer på provstiniveau.
Der er aftalt med ministeriet, at provstiudvalget
behandler svar og ansøgning om deltagelse i
forsøget på førstkommende provstiudvalgsmøde
(12.12.17) og herefter fremsender fornyet
ansøgning.
Beslutning udsættes derfor til næste møde. Inden da
afklares detaljer i svarskrivelsen med ministeriet.
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Side: 2

Beslutning

Modepunkt
11

Renovering af ldrkegårdsmuren ved Asmild
Kirke.
Sag: Asmitd kirkegård, dige (1119) (1322)
Asmild Sogn
Godkendelse af rådgivningsaftale vedr.
renovering af kirkegårdsmuren ved Asmild
Kirke.

Rådgivningsaftalen er godkendt. Der er tidligere
bevilget et lån på op til 200.000 i 5 %-midlerne.

-

VS: Renovering af dige Asmild kirke

12

Houlkær Menighedsråd, organist.
Sag: Hotdkær, ans. om oprettelse af
organiststitting. (2104) - Hotilkær Sogn
Menighedsrådet ønsker at ændre den
nuværende organiststilling til 30 timer pr. uge,
samt oprette en ny 15 timers stilling som
organistassistent.

Niels Carsten Marcussen og Kristine Jersin forlod
mødet ved beslutning.
Udsættes til næste møde.

Ansøgning til PU

13

Horing over udkast til lov om ændring af lov
om valg til menighedsråd.
Sag: Horinger fra Kirkeministeriet (1663)
Kirkeministeriet har behandlet de indkomne
høringssvar, og har indarbejdet dem i et nyt
udkast til lovforslag, som nu sendes i høring.

Provstiudvalget har ingen bemærkninger til den
fremsendte høring.

Høring over udkast til lov om ændring af lov
om valg til menighedsråd

14

Houlkær Menighedsråd, ansøgning til 5%
midlerne,
Sag: Hotdkær kirkekasse 5% midler (1500)
Houlkær Sogn
Menighedsrådet søger om kr. 19.221,73 fra
provstiets rådighedsbeløb. En kortslutning i
kirkens el-tavle, skadede en del af el-tavlen, og
det har menighedsrådet været nødt til at ffi
udbedret.

Niels Carsten Marcussen og Kristine Jersin forlod
mødet ved beslutning.

-

Da der er tale om en akut opstået skade, er der
hjemmel til at bevilge af 5 %-midleme. Der
bevilges kr. 19.221,73 som ansøgt.

til behandling i PU

15

Vorde-Fiskbæk-Romlund,
kirkegårdsvedtægter.
Sag: Vorde kirkegård - vedtægt (1900)
Sogn

De fremsendte kirkegårdsvedtæger er godkendt.
-

Vorde

Vorde-fiskbæk-Romlund - kirkegårdsvedtægt

Mønsted Menighedsråd, ansøgning til 5%
midlerne,
Referat,16-11-2017
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Der bevilges kr. 16.250+moms til drift af
kirkegården under gravers sygdom af 5 %Side: 3

Beslutning

Modepunkt
midlerne.
Sag: Monsted Kirkekasse ansøgning til 5 %
midlerne (2106) Monsted Sogn
-

-

Ansøgning til 5% midlerne.

midlerne. Reparation af murværk bag orgel kan
ikke betragtes som en akut opstået skade og kan
derfor ikke bevilges af 5 %-midleme. Beløbet på
1cr. 20.468,75 kan enten tages afmenighedsrådets
frie midler, eller man kan ansøge om et lån i 5 %midlerne.

17

Eventuelt.

Intet.

1$

Næste møde.

Næste møde afhoLdes tirsdag d. 12. dec. 2017 kl.
16.00 i Domprovstegården.

Referat,16-11-20l7

Side: 4

