Referat
Viborg Domprovsti – Møder

PU-møde d. 13. november 2018. - d. 13-11-2018 kl. 16:00 til 10:00
Deltagere: Bitten Sivebæk Jørgensen, Knud Erik Christensen, Lillian Storgaard, Niels Carsten Marcussen,
Svend Aage Madsen, Turi Bach Roslund, Kristine Jersin, Thomas Frank
Referent: Anette Lilleør

Møde med Tårup-Kvols menighedsråd

Menighedsrådet orienterede om udfordringerne omkring salg af præstebolig.
Menighedsrådet gav udtryk for, at de ønsker at bibeholde præsteboligen. Det afklares snarest hvilke
muligheder der er for brug af præsteboligen.
Det skal være på plads inden genopslag af præstestillingen i Tårup-Kvols.

Mødepunkt

Referat

1 - Underskrift af referat og godkendelse af
dagsorden

Referatet blev godkendt og underskrevet.
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 7
under ”Siden sidst – orientering” CopyDan-afgift.

2 - Siden sidst - orientering

1. Polsk lastbilschauffør er kørt ind i kirkegårdsdiget
ved Sdr. Rind kirke. Politiet er sat på sagen.
2. Konsulent er hyret til løsning af udfordringerne.
Regningen lyder på 32.000 kr. + moms (40.000 kr.)
for konsulenten. Der må forventes en ansøgning i 5%
midlerne for halvdelen af udgiften (Stiftet betaler
den anden halvdel).
3. Der ansættes en konstitueret præst pr. 1/1-19, der
også kan tage konfirmanderne.
4. Den midlertidige løsning med en 75% præst er
dyrere end først oplyst af stiftet.
Vestervang sogn sender deres overskud til TårupKvols.
5. Præsteboliger skal undersøges for radon.
6. Knud Erik Christensen, Lillian Storgaard og Bitten
Sivebæk deltog i provstikonferencen d. 3. november.
7. Søndermarken er kommet til at benytte et billede,
der var ophavsret på. De havde genbrugt et billede
som menighedsplejen havde brugt. Det kostede
desværre 6.050 kr. Så vær opmærksom på de
billeder der benyttes.
Thomas Frank gjorde opmærksom på, at han mener,
at udgiften skal deles mellem menighedsplejen og

1. Uheld i Sdr. Rind.
2. Status Søndermarken
3. Status Stoholm, præst og
konfirmandforberedelse
4. Status økonomi vedr. ny præsteordning i
Tårup-Kvols
5. Radonmålinger
6. Provstikonference
7. CopyDan-afgift

menighedsrådet. 6.050 kr. er et anseelig beløb.
3 - Godkendelse af PU-medlemmers adresse på
hjemmesiden

Det blev besluttet, at der fremover kun skal stå navn
samt sognetilknytning på hjemmesiden.

Med baggrund i den nye persondataforordning skal
provstiudvalget godkende, at provstiudvalgets
medlemmers adresse offentliggøres på provstiets
hjemmeside.

4 - Provstiudvalgskassen

1) Budget 2019 blev godkendt.
2) Kvartalsrapporten for 3. kvartal blev godkendt.

1) Godkendelse af endeligt budget 2019
2) Godkendelse af kvartalsrapporten for 3. kvartal.
Sager:
Viborg Domprovsti - Kvartalsrapporter 2018 (2018 3767)
Bilag:
Kvartalsrapport 2018 - 3. kvartal

5 - Takstblad 2019

Takstbladet blev godkendt.

Godkendelse af takstblad for 2019
Sager:
Viborg Domprovsti - Takstblad 2019 (2018 - 34147)
Bilag:
Aktdokument, Følgebrev til Takstblad 2019,
Takstblad 2019

6 - Vejledende lønblad

Det vejledende lønblad blev godkendt.

Godkendelse af ny vejledende lønblad pr. 1. oktober
2019
Sager:
Viborg Domprovsti - Vejledende lønblad (2018 19468)
Bilag:
2018 Vejledende lønblad oktober 2018-

7 - Kom ud til seniorerne i Viborg kommune

Det blev besluttet ikke at sætte en annonce i
Seniorliv. I stedet for tages spørgsmål med til

Skal Viborg Domprovsti have en annonce i magasinet budgetsamråd, om Domprovstiet evt. skal lave nogle
"Seniorliv"?
fælles annoncer f.x. i ugeaviser?
Sager:
Viborg Domprovsti - Annonce i Seniorliv (2018 35329)
Bilag:
Aktdokument, 08 - Provstiudvalget for Århus
Domprovsti_190×277mm_MF, 02 - Randers Søndre
Provsti_190x277

8 - Menighedsrådenes revisionsprotokollater

Revisionsprotokollaterne blev godkendt. Der
fremsendes skrivelser til menighedsrådene.

Godkendelse af
menighedsrådenes revisionsprotokollater

9 - Energipuljen

De indkomne ansøgninger blev godkendt med
tilføjelse af Vestervang sogn med 99.875 kr. til h.h.v.
Indkomne ansøgninger til energipuljen samt oversigt LED-lys og dør.
over forbrugte midler
Søndre sogns ansøgning til forsatsvinduer kan p.t.
ikke rummes inden for puljen, men kan evt.
Sager:
iværksættes ved lån.
Viborg Domprovsti - energimidler 2018 (2018 Det undersøges om konsulenter skal inddrages.
30363)
Det undersøges om der skal konsulent og arkitekt på
ny varmeløsning i Ravnstrup kirke.
Bilag:
Det blev besluttet, at den resterende del af puljen
Opgørelse over forbrugte energimidler samt
skal bruges til forebyggende indsatser i klimaet i
ansøgninger pr. 05.11
præsteboliger særligt med henblik på at undgå
skimmelsvamp.

10 - Dollerup sogn, nedlæggelse af kapel

Nedlæggelsen af kapellet blev godkendt.

Dollerup menighedsråd søger om godkendelse til
nedlæggelse af kapel.
Sager:
Dollerup sogn - nedlæggelse af kapel (2018 - 32199)
Bilag:
Dollerup nedlæggelse af kapel

11 - Ravnstrup Sogn, Lapidarium

Knud Erik forlod mødet.

Ravnstrup menighedsråd søger om godkendelse af
nyindretning af kirkegård.

Nyindretningen af kirkegården blev godkendt.

Sager:
Ravnstrup Sogn - Nedlæggelse af gravsteder (2018 -

30061)
Bilag:
Ravnstrup tilbud BF Anlæg, Ravnstrup - nedlæggelse
af gravsteder

12 - Asmild sogn, elektronisk kirkegårdskort

Ansøgningen blev godkendt med 34.250 kr. af midler
afsat til elektroniske kirkegårdskort.

Asmild menighedsråd søger om godkendelse af
udarbejdelse af elektronisk kirkegårdskort jf. tilbud.
Tilbuddet lyder på 34.250 kr. incl. moms.

Sager:
Viborg Domprovsti - Elektronisk kirkegårdskort (2018
- 2849)
Bilag:
opmåling

13 - Vestervang sogn, ansøgning om 5% midler ifm. Ansøgning blev godkendt med 37.500 kr. i 5%
kirketjeners sygdom
midlerne.
I den sammenhæng er det vigtigt, at menighedsrådet
Vestervang sogn ansøger om 37.500 kr. i 5% midler forsøger at dække vikarudgifter og prioriterer
til refusion af løn i forbindelse med kirketjeners
opgaverne i sognet, således at udgiften i forbindelse
sygdom.
med sygemelding dækkes af refusionen.
Sager:
Vestervang sogn - Ansøgning ifm kirketjerners
sygdom (2018 - 34458)
Bilag:
Ansøgning fra 5 % midlerne

14 - Vestervang sogn, ekstra 5% til budget

Ansøgningen blev godkendt med 20.000 kr. i 5%
midlerne.

Grundet fejl i budget 2018-tallene, ansøger
Vestervang Menighedsråd om 20.000 kr. til dækning
af posten "Bevilling til afdrag på anlægslån"
Sager:
Vestervang sogn - Budgetfejl 2018-budget (2018 37728)
Bilag:
Vestervang budgetfejl

15 - Houlkær sogn, orientering om tiltag samt

Carsten Marcussen orienterede på vegne af Houlkær

udviklingen i sognets økonomi
Orientering ved Carsten Marcussen.

menighedsrådet om den økonomiske status i sognet.
Orgelprojektet kan ikke igangsættes før man i 2019
kan se, at økonomien kan hænge sammen.

Sager:
Houlkær sogn - Likviditet (2018 - 22235)
Bilag:
Aktdokument

16 - Eventuelt

Domprovsten vil sammen med
præsterepræsentanten i provstiudvalget spørge ind
til hvad en opnormering af stillingen i Tårup-Kvols
evt. vil kunne bruges til efter domprovsten har talt
med Biskoppen om dette.
Sogneinddeling af Arnbjerg området.

17 - Næste møde
Næste møde holdes tirsdag d. 11. december kl. 16 på
Vognmagervej 14, Viborg.

