Referat
Viborg Domprovsti – Møder

PU-møde d. 12. juni 2018. Mødet holdes i Viborg Pilgrimshus "Herberget", Mogens Gade 18
A d. 12-06-2018, 16:00,
Deltagere: Bitten Sivebæk Jørgensen, Knud Erik Christensen, Lillian Storgaard, Niels Carsten
Marcussen, Svend Aage Madsen, Turi Bach Roslund, Kristine Jersin, Thomas Frank, Anette
Faarbæk Lilleør
Kommentarer:

1 - Underskrift af referat og godkendelse af dagsorden
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Referatet blev godkendt og underskrevet.
Dagsordenen blev udvidet med følgende punkter:
15) Ansøgning fra Vorde-Fiskbæk-Romlund om 5% midler til istandsættelse af præstebolig.
16) Ansøgning fra Iglsø om lån i 5% midler til maling af kirke og graverhus.
17) Ansøgning fra Søndre Sogn om 5% midler til færdiggørelse af præstebolig.
Punkterne "Eventuelt" og "Næste møde" skubbes til h.h.v. punkt 18 og 19.

2 - Vestervang Sogn, Drøftelse af ønske om flere lønmidler i budget 2019
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Vestervang Sogn er inviteret til deltagelse på mødet for en drøftelse af deres ønske om flere lønmidler på
budget 2019.
Michael Hansen og Thorben Koed Thomsen deltager fra Vestervang Sogn.
Referat:
Vestervang Sogn fremlagde deres ønsker.
Provstiudvalget gav afslag på ansøgning om flere lønmidler på budget 2019.
Menighedsrådet kan dog vende tilbage med andet forslag til påskønnelse af medarbejderes indsats.

3 - Asmild Sogn, Ansøgning om finansiering af ny sognegård ved Asmild Kirke
Behandlede sager:
Asmild Sogn, ny sognegård (2018 - 13320)
Bilag: Ny sognegård ved Asmild Kirke - ansøgning
Beskrivelse:
Asmild Sogns menighedsråd kommer for at præsentere deres ansøgning om en ny sognegård ved Asmild

Kirke.
Fra Asmild Sogn deltager 3 personer.
Referat:
Asmild Sogn præsenterede deres materiale af en ny sognegård.
Kommunen udviser velvillighed, men ser også problemer i opførelsen.
Provstiudvalget henledte sognets opmærksomhed på de beløb, der er sat af til uforudsete udgifter og til
rådgivningshonorar, da de umiddelbart kan virke høje.
Da menighedsrådet havde forladt mødet, besluttede provstiudvalget en ramme for det samlede projekt
til 25.000.000 kr. Dette beløb er incl. 4.900.000 kr., som sognet forventer at kunne tjene ved salg af
præstebolig og nuværende sognegård.

4 - Overvejelser om anskaffelse af bygning til brug for provstikontor og andet.
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Biskop Henrik Stubkjær deltager.
Referat:
Man drøftede muligheder for at flytte provstikontoret, herunder muligheden for at bygge nyt eller anskaffe
eksisterende lokaler tæt ved Domkirken.
Provstiudvalget undersøger nærmere og drøfter med provstiets menighedsråd.

5 - Tapdrup Sogn, Ansøgning om tilladelse til skelflytning
Behandlede sager:
Tapdrup Sogn, Tilladelse til skelflytning (2018 - 10628)
Bilag: Skelflytning
Beskrivelse:
Tapdrup Sogn søger om tilladelse til ændring af skel på kirkegårdens nordside.
Referat:
Pris ønskes på landmåler før provstiudvalget tager stilling.

6 - Sjørslev-Almind-Lysgård Sogne, Kirkegårdsvedtægt til godkendelse
Behandlede sager:
Sjørslev-Almind-Lysgaard, Kirkegårdsvedtægter (2018 - 10730)
Bilag: Vedtægt for kirkegård apr 2018
Beskrivelse:
Sjørslev-Almind-Lysgård Sogne søger om godkendelse af kirkegårdsvedtægter.
Referat:
Bitten Sivebæk Jørgensen forlod mødet.
Vedtægterne blev godkendt.

7 - Ravnstrup-Finderup-Dollerup Sogne, Godkendelse af forpagtningskontrakt for Finderup
Præstegård

Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Ravnstrup-Finderup-Dollerup sogne søger om godkendelse af forpagtningsaftale af Finderup præstegård.
Bilag eftersendes senere.
Referat:
Knud Erik Christensen forlod mødet.
Forpagtningsaftalen blev godkendt.

8 - Daugbjerg Sogn, Godkendelse af projektmateriale vedr. tilbygning af Sejbækvej 2
Behandlede sager:
Daugbjerg Sogn, Tilbygning konfirmandbygning/Sognegård (2018 - 8563)
Bilag: J18.0181 - Sejbækvej 2, Viborg, 14-10-17PFBX1Sejbækvej2A2, 14-1017SnitSejbækvej2A2, 14-10-17X2PlanSejbækvej2A2, Beskrivelse, Fundamenter m.m.
Beskrivelse:
Daugbjerg Sogn fremsender projektmateriale vedr. om-/tilbygning af sognegård til godkendelse.
Referat:
Økonomien for projektet er godkendt på tidligere provstiudvalgsmøde.
Planerne for om-/tilbygning blev godkendt.

9 - Viborg Domsogn, Rådgivningsaftale til godkendelse
Behandlede sager:
Viborg Domsogn, Våbenhus, kirke og krypt (2018 - 3780)
Bilag: Aktdokument, Viborg honorarkontraktBMW_NF_PG_TN_STIFT
Beskrivelse:
Viborg Domsogn ansøger om godkendelse af rådgivningsaftale vedrørende renovering af våbenhus, kirke og
krypt.
Referat:
Thomas Frank forlod lokalet.
Rådgivningshonoraret er for højt. Det udgør 14% af den samlede pris. Honoraret bør højst udgøre 11% af
den samlede pris.
Det beløb, der tilbageholdes til projekt er færdigt, er for lavt sat - 35.000 kr. Det skal være så højt, at
entreprenøren har en interesse i at gøre projektet færdigt. Beløbet bør sættes til 100.000 kr.

10 - Fly Sogn, Ansøgning om nedlæggelse af kapel ved Fly Kirke
Behandlede sager:
Fly Sogn, Nedlæggelse af kapel (2018 - 14563)
Bilag: Aktdokument
Beskrivelse:
Fly sogn ansøger om nedlæggelse af kapel.
Kapellet ønskes fremover inddraget til kontor. Alternativt som opbevarings-/lagerrum.
Referat:
Turi Bach Roslund forlod mødet.

Menighedsrådet har fået prisoverslag på etablering af gulvvarme i kapellet. På baggrund af dette, ønsker
menighedsrådet kun at søge om tilladelse til at anvende rummet til opbevarings-/lagerrum, da prisen på
etablering af gulvvarme er urimelig høj. Menighedsrådet ønsker stadig etablering af en dør fra nuværende
graverkontor til kapellet.
Domprovsten vil gerne komme på besøg for at inspicere kapellet.

11 - Vestervang Sogn, Ansøgning om 5% midler til udskiftning af ovenlysvinduer
Behandlede sager:
Vestervang Sogn, udskiftning af ovenlysvinduer (2018 - 10725)
Bilag: Ansøgning fra 5 % midlerne, Vestervang Kirke
Beskrivelse:
Vestervang Sogn ansøger om 5% midler til udskiftning af utætte ovenlysvinduer.
Referat:
Ansøgning blev godkendt.

12 - Houlkær Sogn, Ansøgning om dækning af feriepenge til fratrådt medarbejder af 5%
midlerne
Behandlede sager:
Houlkær Sogn, Dækning af feriepenge til fratrådt kordegn (2018 - 14560)
Bilag: Ansøgning Houlkær u. personoplys.
Beskrivelse:
Houlkær Sogn søger om 5% midler til dækning af feriepenge til fratrådt medarbejder i alt 56.402,67 kr.
Referat:
Kristine Jersin og Niels Carsten Marcussen forlod mødet.
Menighedsrådet har sørget for afvikling af 2 ugers ferie inden medarbejderens fratrædelse.
Ansøgningen blev godkendt
Note til menighedsrådet: Husk at trække den nye medarbejder i løn, når han afvikler ferie.

13 - Houlkær Sogn, Ansøgning om 5% midler til reparation af projektor
Behandlede sager:
Houlkær Sogn, Reparation af projektor (2018 - 14567)
Bilag: Aktdokument, 20180601112217431
Beskrivelse:
Houlkær Sogn ansøger om 5% midler til reparation af projektor i alt 26.972,50 kr.
Referat:
Kristine Jersin og Niels Carsten Marcussen forlod mødet.
Ansøgningen blev godkendt.

14 - Lånegodkendelser for bevilgede lån
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Lån optaget af Asmild Sogn til reparation af dige:
Lånet lyder på 2.500.000 kr. med 4 terminer. Første afdrag 11/6 2019.
Lån optaget af Houlkær Sogn til anskaffelse af aktivitetshus:
Lånet lyder på 1.300.000 kr. Det ønskes ændret til 2 terminer med første afdrag d. 11/12 2018, andet afdrag
d. 11/6 2019.
Begge lån blev godkendt.

15 - Vorde-Fiskbæk-Romlund, Ansøgning 5% midler til istandsættelse af tjenstebolig
Behandlede sager:
Vorde-Fiskbæk-Romlund Sogne, Præstebolig (2018 - 15110)
Bilag: Aktdokument, 2057 Præstebolig Løgstrup 06.2018
Beskrivelse:
Vorde-Fiskbæk-Romlund søger om 34.000 kr. til istandsættelse af tjenestebolig.
Referat:
Ansøgningen på 34.000 kr. blev godkendt til udbetaling af 5% midlerne.

16 - Igslø Sogn, Ansøgning om godkendelse af maling af Iglsø Kirke
Behandlede sager:
Iglsø Sogn, Maling af Iglsø Kirke (2018 - 16033)
Bilag: Aktdokument, Billede (2), Billede (3), Billede (4), Billede (5), Billede (6), Billede (7), Billede
(8), Billede (9)
Beskrivelse:
Iglsø Sogn søger 85.312,50 kr. til maling af kirke og graverhus.
Referat:
Ansøgningen blev godkendt som et lån i 5% midler med 2 afdrag. Første afdrag pr. 11/6 2019, og andet
afdrag pr. 11/12 2019.

17 - Søndre Sogn, Ansøgning om 5% midler til færdiggørelse af renovering af tjenestebolig
Behandlede sager:
Søndre Sogn, Istandsættelse præstebolig. (2018 - 3879)
Bilag: Ansøgning provstiudv. Færdiggørelse af renov.
Beskrivelse:
Søndre Sogn søger om 132.205 kr. i 5% midler til færdiggørelse af renovering af tjenestebolig.
Referat:
Lillian Storgaard forlod mødet.
Ansøgningen på 132.205 kr. blev godkendt til udbetaling af 5% midlerne.

18 - Eventuelt
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Møde om elektroniske kirkegårdskort d. 1. juni:
Asmild og Viborg kirkegård har et særligt presserende behov for nye kort.
Provstiet skriver rundt til alle menighedsråd og opfordrer dem til at henvende sig ved interesse for
elektroniske kirkegårdskort.
Provstiet vil derefter prioritere rækkefølgen.

19 - Næste møde
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Møde i juli måned er aflyst p.g.a. ferie.
Næste møde er tirsdag d. 14. august kl. 16 på Vognmagervej 14
Referat:
Kristine melder afbud til næste PU-møde
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