Referat
Viborg Domprovsti – Møder

PU-møde d. 14. august. d. 14-08-2018, 15:30,
Deltagere: Bitten Sivebæk Jørgensen, Knud Erik Christensen, Lillian Storgaard, Niels Carsten
Marcussen, Svend Aage Madsen, Turi Bach Roslund, Thomas Frank, Anette Faarbæk Lilleør
Afbud: Kristine Jersin
Kommentarer:

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

Referat:
Referatet blev godkendt og underskrevet - dog mangler Kristine Jersins underskrift.
Dagsordenen blev godkendt.
Der er kommet pris på kalkning af Gammelstrup Kirke. Det tages med under budgetønsker.

2 - Vinkel Sogn, præsentation af projekt.
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Vinkel Sogns menighedsråd præsenterer projektet vedrørende indvendig renovering af Vinkel kirke
Referat:
Provstiudvalget fik en fint helhedsindtryk af Vinkel kirke. Flot gulv, flotte hynder/knæfald.
Materialet vedrørende renoveringen er gennemarbejdet.
Renovering godkendt – dog fratrukket 350.000 kr. til indvendig kalkning samt 77.000 kr. som er kirkekassens
brug af egne midler.

3 - Siden sidst
Behandlede sager:
Viborg Domprovsti - 5% midler (2018 - 23591)
Bilag: 2018 Opgørelse over 5% midler 08.08.18
Beskrivelse:
a) Opgørelse af 5% midler
Referat:

a) Opgørelsen blev gennemgået og godkendt.

4 - Underskrift og godkendelse af revisionsprotokollat.
Behandlede sager:
Viborg Domprovsti - Revision vedrørende 2017 (2018 - 23600)
Bilag: Revisionsprotokollat
Beskrivelse:

Referat:
Revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet.

5 - Godkendelse af vejledende lønblad
Behandlede sager:
Viborg Domprovsti - Vejledende lønblad (2018 - 19468)
Bilag: Aktdokument, VDP 2018 Vejledende lønblad april 2018
Beskrivelse:
Godkendelse af korrigeret vejledende lønblad pr. 1. april 2018
Referat:
Det vejledende lønblad blev godkendt.

6 - Godkendelse af kvartalsrapport for provstiudvalgskassen
Behandlede sager:
Viborg Domprovsti - Kvartalsrapporter 2018 (2018 - 3767)
Bilag: Kvartalsrapport 2. kvt. 2018 Viborg Domprovsti
Beskrivelse:
Kvartalsrapport for 2. kvartal 2018
Referat:
Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt.

7 - Houlkær Sogn, likviditet
Behandlede sager:
Houlkær sogn - Likviditet (2018 - 22235)
Bilag: Styrkelse af Houlkær Kirkes lividitet
Beskrivelse:

Referat:
Carsten Marcussen forlod lokalet.
Thomas Frank fremlagde sagen for provstiudvalget.
Det blev besluttet, at der ikke skal ekstern revisor på.
Menighedsrådet vil ultimo hver måned modtage et kortvarigt lån på 50.000 kr. som skal tilbagebetales

straks efter udbetaling af ligning.
Menighedsrådet arbejder frem mod årsskiftet på at genskabe den tidligere likviditet.
Der er aftalt månedlig møder med 2 repræsentanter fra menighedsrådet samt Domprovsten.

8 - Tapdrup Sogn, ansøgning om tilladelse til skelflytning
Behandlede sager:
Tapdrup Sogn - Tilladelse til skelflytning (2018 - 10628)
Bilag: Svar om skel, Budgetønsker 20190003
Beskrivelse:
Tapdrup Sogn ønsker tilladelse til ændring af skel på kirkegårdens nordside. På sidste PU-møde blev
menighedsrådet bedt om at fremsende en pris på landmåler. Prisen på landmåler nu fremsendt.
Referat:
Pengene kan ikke bevilges af 5% midler, da det ikke opfylder kravene.
Pengene er sat på budgettet i 2019. Såfremt kirkekassens likviditet kan klare det, må det gerne sættes i
værk i 2018, men pengene kommer først i 2019.
Hvis der skal ske yderligere på kirkegården, skal der skal en kirkegårdskonsulent på opgaven.

9 - Viborg Domsogn, ny rådgivningsaftale til godkendelse
Behandlede sager:
Viborg Domsogn - Våbenhus, kirke og krypt (2018 - 3780)
Bilag: Ansøgning til provstiet (rådgivningsaftale), Rådgivningsaftale (kontrakt), Verd.
rådgivningsaftale, Bilag fra Trine Neble (våbenhus-revitalisering), Bilag 1-2-3 (rev. a 12-07-2018)
Beskrivelse:
Viborg Domsogn ansøger om godkendelse af ny rådgivningsaftale vedrørende renovering af våbenhus, kirke
og krypt.
Referat:
Thomas Frank forlod mødet under behandlingen af punktet.
Rådgivningsaftalen er godkendt, såfremt Den A.P. Møllerske Støttefonds arkitekter skriftligt tilkendegiver,
at rådgivningsaftalen er på et niveau, som Fonden kan stå inden for.

10 - Ravnstrup Sogn, ansøgning om 5% midler i.f.m. gravers sygdom
Behandlede sager:
Ravnstrup Sogn - Ansøgning om 5% midler i.f.m. gravers sygdom (2018 - 23322)
Bilag: Viborg Domprovsti Ravnstrup den 6 aug, Ravnstrup Sogn
Beskrivelse:
Ravnstrup Sogn søger om 5% midler til dækning af ekstra omkostninger i forbindelse med graver sygdom.
Referat:
Knud Erik Christensen forlod mødet.
Bevilget 57.404,64 kr. af 5% midlerne til dækning af ekstra omkostninger i forbindelse med gravers sygdom.

Provstiudvalget undrede sig over udgifter til oprydning i skur, rensning af værktøj, eftersyn og reparation af
løvsuger. Knud Erik Christensen oplyste, at det var nødvendigt, for at afløserne kunne udføre deres arbejde.

11 - Vestervang Sogn, ansøgning om 5% midler i f.m. ansættelse af ny præst
Behandlede sager:
Vestervang Sogn - Ansøgning om 5% midler i f.m. ansættelse af ny præst (2018 - 22264)
Bilag: VVS rev. ansøg. 5% midler 12.07.18, VVS ansøg. 5% midler 20.06.18
Beskrivelse:
Vestervang Sogn søger om 5% midler til dækning af udgifter i forbindelse med ansættelse og indsættelse af
ny præst.
Referat:
Bevilget 30.608,31 kr. af 5% midler til dækning af udgifter i forbindelse med ansættelse af ny præst.

12 - Budget 2019 PUK-kassen
Behandlede sager:
Viborg Domprovsti - PUK-kassen 2019 (2018 - 23601)
Bilag: Budget 2019 PUK
Beskrivelse:
Gennemgang af budget 2019 for provstietudvalgskassen
Referat:
Budget for PUK-kasse for 2019 blev gennemgået og godkendt.

13 - Budget 2019 samt budgetønsker
Behandlede sager:
Viborg Domprovsti - Budget 2019 (2018 - 3920)
Bilag: Dokument1, Dokument1
Beskrivelse:
Gennemgang af budget 2019 samt indsendte ønsker til budget
Referat:
Thomas Frank gennemgik først det overordnede budget for Provstiet, der blev godkendt.
Dernæst blev de indsendte ønsker fra menighedsrådene gennemgået og forslag til bevillinger og anlæg blev
besluttet.

14 - Endeligt budgetsamråd
Behandlede sager:
Viborg Domprovsti - Budgetsamråd 2018 (2018 - 23597)
Bilag: Udkast dagsorden til budgetsamråd
Beskrivelse:

Planlægning af endeligt budgetsamråd
Referat:
Gennemgang af forslag til dagsorden til budgetsamråd d. 28. august.
Provstiudvalgsmedlemmer mødes 45 min. før (kl. 18.15)
Afbud fra Carsten Marcussen p.g.a. kursus for kontaktpersoner.

15 - Provstiudvalgskonference 3. november 2018
Behandlede sager:
Viborg Domprovsti - Provstiudvalgskonference 3. november 2018 (2018 - 18432)
Bilag: Sæt kryds - Provstiudvalgskonference 3. november 2018
Beskrivelse:
Invitation til provstiudvalgskonference d. 3. november
Referat:
Bitten Sivebæk, Lillian Storgaard og Knud Erik Christensen meldte sig til at tage afsted på
provstiudvalgskonferencen.

16 - Eventuelt.
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Intet.

17 - Næste møde
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Næste møde er tirsdag d. 11. september kl. 16 på Vognmagervej 14
Referat:

Viborg Domprovsti – Møder - 14-08-2018, 15:30

