Referat
Viborg Domprovsti – Møder

PU-møde d. 11. september 2018. - d. 11-09-2018 kl. 16:00 til 18:00
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

Mødepunkt

Referat

1 - Underskrift af referat og godkendelse af
dagsorden

Referatet blev underskrevet.
Dagsordenen blev godkendt.

2 - Mønsted sogn, Ansøgning om 5% midler til
udskiftning af lamper

Provstiudvalget godkendte ansøgningen på 22.250
kr.
Det undersøges om energimidlerne kan anvendes i
Mønsted Sogns menighedsråd søger om 22.250 kr. i stedet for 5% midlerne, da der er tale om en
5% midler til udskiftning af 4 lampehuse ved
energiforbedring.
parkeringsplads.
Sager:
Mønsted Sogn - Ansøgning om 5% midler til
udskiftning af lamper (2018 - 25064)
Bilag:
nye lampehuse 2018, Mønsted Kirke, udv. lys

3 - Søndre sogn, Ansøgning om 5% midler til
reparation af flygel
Søndre Sogns menighedsråd søger om 45.000 kr. i
5% midler til reparation af flygel i Sortebrødrehus.
Sager:
Søndre Sogn - Reparation af flygel (2018 - 26445)
Bilag:
Ansøgning til Provstiudvalget Reparation af flygel

Lillian Storgaard forlod mødet.
Provstiudvalget besluttede ikke at bevilge
pengene på 5% midlerne, da det ikke er en akut
opstået situation.
Menighedsrådet gøres opmærksom på, at der skal
være medsendt 2 tilbud ved ansøgningen. Der var
ikke nogle tilbud medsendt.
Menighedsrådet skulle have haft det med på
budgettet for 2019, men kan prioritere reparationen
af flyglet til budget 2020.
Såfremt flyglet går i stykker kan
menighedsrådet søge provstiudvalget om 5%
midler igen.

4 - Houlkær sogn, Ansøging om 5% midler til
Kristine Jersin og Carsten Marcussen forlod mødet.
refusion af udgifter i forbindelse med indsættelse af
diakonipræst
Provstiudvalget er indstillet på at dække beløbet.
Houlkær sogns menighedsråd søger om 11.286,25 kr. Provstiet skal have kigget regnskabet igennem for de
i 5% midler til refusion af udgifter i forbindelse med udgifter, der er refunderet under bevillingen til
indsættelse af diakonipræst.
ombygning og opstart af diakonipræsten.
Sager:
Houlkær sogn - ansøgning om refusion af udgifter
indsættelse af diakonipræst (2018 - 26447)
Bilag:
Udgift til indsættese af diakonipræst

5 - Stoholm sogn, Ansøgning om 5% midler til ny
styring af kirkeklokken i Stoholm Kirke

Provstiudvalget godkendte ansøgningen på
64.406,25 kr. i 5% midler til indkøb samt montering
af ny styring af kirkeklokke.

Stoholm sogns menighedsråd ansøger om i alt
64.406,25 kr. i 5% midler til indkøb af ny styring af
kirkeklokke samt montering heraf.
Beløbet består af 44.000 kr. til ny styring af
kirkeklokke samt 20.406,25 kr. til installation.
Sager:
Stoholm Sogn - styring af kirkeklokke (2018 - 27033)
Bilag:
VS Styring kirkeklokken Stoholm Kirke, Tilbud på
styring af klokke, Tilbud udskiftning af styring,
Højslev El

6 - Asmild sogn, Ansøgning om refusion af løn
Asmild sogns menighedsråd søger om 28.040,06 kr.
til refusion af løn til aflastningspræst i forbindelse
med den i 2017 godkendte opnormering af denne
stilling til 100%.
I 2017 er pengene bevilget af 5% midlerne.

Provstiudvalget godkendte ansøgning for
periode 1/1-30/4 på i alt 28.040,06 kr. til refusion af
løn til aflastningspræst.
Provstiudvalget godkendte ligeledes at refundere
tilsvarende for resten af 2018.
Pengene er bevilget på 5% midler p.g.a. af
arbejdssituationen i Asmild sogn.

Sager:
Asmild Sogn - Opnomering af 80% præstestilling
(2018 - 26433)
Bilag:
Scannet dokument

7 - Asmild sogn, Ansøgning om midler til renovering Provstiudvalget afviste ansøgningen til renovering af
kirkegårdsdige
kirkegårdsdiget.
Menighedsrådet opfordres til at ansøge igen til

Asmild Sogns menighedsråd søger om 1.760.000 kr. budget 2020.
til færdiggørelse af digerenovering i første halvdel af
2019.
Sager:
Asmild Sogn - Renovering af stendige (2018 - 23585)
Bilag:
ansøgning, SAMLET PRIS FOR RENOVERING AF
VESTLIGE DIGE (1)

8 - Resen sogn, Ansøgning om midler til rensning af Provstiudvalget afviste ansøgning om midler til
prædikestol, maleri og altertalve
rensning af prædikestol, maleri samt altertavle, da
det skulle have været med i budgetønskerne for
Resen sogns menighedsråd søger om penge til
budget 2019.
renovering af alter i alt 49.500 kr. samt
Provstiudvalget er velvillig indstillet på at kigge på
til restaurering af prædikestole og maleri til 33.500 projektet til budget 2020.
kr. (derudover kommer materialer) i alt 83.000 kr.
Sager:
Resen Sogn - Renovering af altertavle (2018 - 4145)
Bilag:
VS Sdr. Resen, Sdr. Resen Kirke tilbud Alter, Sdr.
Resen Kirke prædikestol, Sønder Resen.14 (6)

9 - Houlkær sogn, Udbetaling i 2018 af ekstra
bevilling for 2019 vedrørende undervisning af
specialklassen

Kristine Jersin og Carsten Marcussen forlod mødet.
Provstiudvalget godkendte ansøgningen på 10.000
kr. i 5% midlerne til undervisning af specialklassen.

Houlkær sogns præst - Lotte Martin Jensen - ansøger
om udbetaling af penge i 2018
vedrørende ekstrabevilling i 2019 for undervisning af
specialklassen.
Sager:
Houlkær Sogn - Undervisning af specialklassen (2018
- 25057)
Bilag:
VS specialbørn

10 - Viborg Domsogn, Ansøgning om tilladelse til
sikring af hvælv og restaurering af Joakim
Skovgaards fresker

Thomas Frank forlod mødet.

Provstiudvalget godkendte ansøgningen om
tilladelse til sikring af hvælv og restaurering af
Viborg Domsogns menighedsråd søger om tilladelse Joakim Skovgaards fresker.
til sikring af hvælv og restaurering af Joakim
Provstiet videresender ansøgningen til stiftet.
Skovgaards fresker.
Det bemærkes, at projektet betales af fondsmidler.

Sager:
Viborg Domsogn - Sikring af hvælv og restaurering af
Joakim Skovgaards fresker (2018 - 26949)
Bilag:
Viborg Domkirke, sikring af hvælv og restaurering af
Joakim Skovgaards fresker, Viborg Domkirke,
sikringsarbejder, Viborg Domkirke, Tegning 1.01,
Viborg Domkirke, Bilag til Tegning 1.01, Viborg
Domkirke, forundersøgelse, NM, Viborg Domkirke,
foreløbigt overslag 23.8.2018

11 - Datoer for majsamtaler i 2019

I 2019 holdes der majsamtaler følgende dage:

Der skal findes 4 dage til samtaler i maj 2019.
1 dag med start kl. 8 og slut kl. 20
1 dag med start kl. 12 og slut kl. 21
1 dag med start kl. 16 og slut kl. 21
1 dag med start kl. 16 og slut kl. 20

2/5 fra kl. 8 til kl. 20
7/5 fra kl. 12 til kl. 21
8/5 fra kl. 16 til kl. 21
9/5 fra kl. 16 til kl. 20

12 - E-mailadresser til PU-medlemmer

Det blev besluttet, at alle PU-medlemmer skal have
en km-mailadresse.
PU-medlemmerne er selv ansvarlige for at få
oprettet en sådan adresse.
De skal gå til deres præst/menighedsrådsformand i
deres eget sogn for at få oprettet en adresse.

13 - Eventuelt

Der fremkom forslag om at holde fremtidige
provstiudvalgsmøder rundt omkring i de forskellige
kirker i provstiet.
Næste provstiudvalgsmøde holdes derfor om muligt
i Søndermarkskirken.
Vedr. provistiudvalgsmøde d. 13. november
undersøger Lillian, om vi kan være i Sortebrødrehus.
Turi har talt med en blytækker angående misfarvede
bly-tage på kirker.
Misfarvningerne skyldes miljøpåvirkning, og derfor
bliver tagene sorte, brune eller rødlige. Det har ingen
betydning for tætheden af taget.

14 - Næste møde
Næste møde er tirsdag d. 9. oktober kl. 16 i
Søndermarkskirken, Koldingvej 79.

Næste møde holdes i Søndermarkskirken, Koldingvej
79 kl. 16-18.
Afbud fra Turi Bach Roslund.

