Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 13. marts 2018. Kl. 16:00
Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Domprovst Thomas Frank.
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 Anette Lilleør.
Mødepunkt
1

Underskrift af referat og godkendelse af
dagsorden

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

a) Underskrivelse af referat fra mødet d. 6.
februar 2018.
b) Godkendelse af dagsorden.
2

Godkendelse af opdateret bilag til
regnskabsinstruks
Sag: Provstiudvalgskassen - generelt incl.
budgetter (1558)

Regnskabsinstruksen blev godkendt og
underskrevet.

Regnskabsinstruks til underskrift af PU revideret

3

Godkendelse af regnskab 2017
Sag: Provstiudvalgskassen (PUK) Årsregnskab 2017 (2162)
Regnskab for 2017 til godkendelse.

Provstiudvalget godkendte regnskabet mærket:
Viborg Domprovstiudvalg, CVR-nr. 24982092,
Regnskab 2017, Afleveret d. 07-03-2018 kl. 10.02

Regnskab 2017 PUK-kassen revideret - med
stempel

4

Ansøgning fra Igsø Sogn om omlægning af
kistegravpladser til urnegravpladser
Sag: Iglsø Kirkegård - Udviklingsplan,
Urnegrave (2101) - Iglsø Sogn

Provstiudvalget godkendte omlægning af
kistegravpladser til urnegravpladser men pointerer,
at der skal disponeres inden for graverens normale
arbejdstid.

Iglø Sogn søger om omlægning af
kistegravpladser til urnegravpladser på Iglsø
Kirkegård.
Sender: Iglsø. Udviklingsplan, Urnegrave
m.m.MBA.01.2017.pdf

Referat,13-03-2018
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Mødepunkt

5

Ansøgning fra Søndre Sogn om ekstra
bevilling til renovering af badeværelse i
præstebolig
Sag: Søndre sogns præstebolig, Ll. Sct.
Pederstræde 2D - boligbidrag (1210) (1256) Søndre Sogn

Beslutning

Lillian Storgaard forlod mødet.
Provstiudvalget bevilgede det ansøgte beløbet til
udbetaling.

Søndre Sogns menighedsråd søger om en ekstra
bevilling på 34.762,50 kr. til renovering af
badeværelse i præstebolig.
Istandsættelse præstebolig j.nr. 1256

6

Ansøgning fra Søndre Sogn om udvidelse af
sognehus og tilbygning til Sortebrødre Kirke
Sag: Søndre sogn - Sortebrødrehus (1822) Søndre Sogn

Lillian Storgaard forlod mødet.

Søndre Sogns menighedsråd søger om
godkendelse af budgetramme på 15.250.000 kr.
for udvidelse af sognhus og tilbygning til
Sortebrødre Kirke.

Menighedsrådet opfordres til at søge fonde.

Provstiudvalget godkendte en budgetramme på
10.000.000 kr. med sognegården som 1. prioritet.

Ansøgning til udvidelse af sognehuse og
tilbygning til Sortebrødre Kirke

7

Ansøgning fra Asmild Sogn om optagelse af
stiftslån til renovering af dige
Sag: Asmild kirkegård, dige (1119) (1328) Asmild Sogn

Provstiudvalget godkendte optagelse af stiftslån på
kr. 2.341.250 til renovering af dige.

Asmild Sogns menighedsråd søger om
godkendelse af optagelse af stiftslån til
renovering af dige på 2.341.250 kr.
Ansøgning om lån vedr. dige

8

Ansøgning om støtte til "Himmelske Dage på
Heden"
Sag: Himmelse dage på heden - 2019) (1922)
Lokalkomiteen for ”Himmelske Dage på
Heden” ansøger om støtte på 50.000 kr. i 2019.

Provstiudvalget indstiller til menighedsrådene til
godkendelse af støtte på 50.000 kr.
Såfremt menighedsrådene arrangerer fælles
buskørsel til gudstjenesten, er provstiudvalget er
indstillet på at bevilge et beløb til dækning af leje
af bus.

Ansøgning om støtte til Himmelske Dage på
Heden

9

Ansøgning fra Smollerup Kirke 5% midler
Sag: Ansøgning om 5% midler til Smollerup
Kirke utætheder i skib og våbenhus (2149) Smollerup Sogn

Smollerup Sogns menighedsråd søger om
Referat,13-03-2018

Provstiudvalget godkendte ansøgning på kr. 23.000
til udbedring af problemer med indtræning af vand
i våbenhus og kirkeskibet.
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Mødepunkt

Beslutning

Smollerup Sogns menighedsråd søger om
23.000 kr. fra 5% midlerne til udbedring af
problemer med indtrængning af vand i
våbenhus og kirkeskibet.
Ansøgning om 5% midler til Smollerup Kirke

10

Ansøgning fra Iglsø Menighedsråd om lån af
5% midler
Sag: Iglsø Kirke: Udvendig behandling af
kirken og graverhuset samt reparation af
ringeværket (2153) - Iglsø Sogn

Provstiudvalget afslår ansøgningen.
Domprovsten vil gerne komme på besøg for at
inspicere kirken med henblik på en langsigtet
løsning.

Iglsø Sogns meninghedsråd søger om lån i 5%
midlerne til maling af kirke og gravhus.
Udvendig behandling af kirken og graverhuset
samt reparation af ringeværket
Billeder af Iglsø Kirke i pdf.

11

Ansøgning fra Vorde Sogn om omlægning af
kistegravpladser til urnegravpladser
Sag: Vorde Kirkegård - Omlægning af
gravsteder. (2156) - Vorde Sogn

Provstiudvalget godkendte omlægning af
kistegravpladser til urnegravpladser men pointerer,
at der skal disponeres inden for graverens normale
arbejdstid.

Ansøgning fra Vorde Sogns menighedsråd om
godkendelse af omlægning af kistegravpladser
til urnegravpladser.
Ansøgning om omlægning af gravsteder.

12

Ansøgning fra Viborg Domsogn om støtte til
våbenhus, kirke og krypt
Sag: Viborg Domkirke - Våbenhus, kirke og
krypt (gl. sag 131) (2159) - Viborg Domsogn

Thomas Frank forlod mødet.
Provstiudvalget godkendte ansøgningen på kr.
3.000.000, såfremt der indkommer yderligere støtte
fra andre fonde reduceres provstiudvalgets tilskud.

Ansøgning fra Viborg Domsogn om støtte til
egenfinansiering på 3.000.000 kr. til våbenhus,
kirke og krypt. Viborg Domsogn har modtaget
4.360.000 kr. fra Den A.P. Møllerske
Støttefond, som bortfalder såfremt der ikke
findes midler til egenfinansering.
Ansøgning om støtte til våbenhus, kirke og
krypt

13

Forslag til Lapidarium takster
Sag: Kirkegårde generelt (1926)

Provstiudvalget godkendte udkastet til lapidarium
takster.

Udkast til takst og papir til lapidarium
Referat,13-03-2018
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14

Resultater af energiscreeningerne såvidt og
drøftelse af iværksættelse
Sag: Energimærkning/screening (2019)

Beslutning

Resultaterne sendes rundt til menighedsrådene.
Menighedsrådene har til opgave at kigge på
løsningsforslag til fremlæggelse ved majsamtalerne.

Energiscreening resultater 2018 i pdf

15

Maj-samtaler
Der er udsendt datoer til Maj-samtaler til
menighedsrådene d. 14., 16., 17. og 23. maj.

16

Forberedene budgetsamråd
Sag: Budgetsamråd (1358)
a) Udkast til dagsorden
b) Foreløbig udmelding budget 2019 - gammel
eller ny 95% regel?
c) Praktisk gennemførsel - herunder bespisning

a) Udkastet blev godkendt.
b) Gammel ordning.
c) Mødetid for PU-medlemmer er kl. 17.30.

Udkast dagsorden forberedende 2018

17

Eventuelt

18

Næste møde.
Den 10. april 2018 kl. 16.00

Referat,13-03-2018
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