Referat
Viborg Domprovsti – Møder

PU-møde d. 11. december 2018 - d. 11-12-2018 kl. 16:00 til 18:00
Deltagere: Bitten Sivebæk Jørgensen, Knud Erik Christensen, Lillian Storgaard, Turi Bach Roslund, Svend
Aage Madsen, Niels Carsten Marcussen, Kristine Jersin, Thomas Frank
Referent: Anette Lilleør

Mødepunkt

Referat

1 - Underskrift af referat og godkendelse af
dagsorden

Referatet blev underskrevet og dagsorden blev
godkendt med tilføjelse af følgende punkter:
17 - Tårup-Kvols sogn, Ansøgning om bibeholdelse af
præstebolig.
18 - Vorde-Fiskbæk-Romlund sogne,
sekretærbistand.
19 - Gammelstrup sogn, indvendig kalkning af kirken.
20 - Søndre Sogn, Forsatsvinduer.
Punkt 17 ændres til 21.
Punkt 18 ændres til 22.

2 - Siden sidst - orientering

1. Godkendt.
2. Carsten Marcussen, Knud Erik Christensen og
Thomas Frank deltager. Kristine Jersin er medlem af
bestyrelsen og deltager dermed også.
3. Arbejdet er sat i gang – og snart færdig.

1. 5% midler
2. Møde i Distriktsforening
3. Vroue - tag på kirken

3 - Stiftets behandling af regnskab 2017 for PUKkassen

Vi fastholder den nuværende praksis, hvor
sekretæren har enefuldmagt til provstiudvalgets
bankkonti.

Sager:
Viborg Domprovsti - Stiftets behandling af regnskab
for 2017 (2018 - 37439)
Bilag:
Aktdokument, Viborg Domprovsti godkendelse af
årsregnskab 2017

4 - Asmild Sogn, godkendelse af ny sognegård
Stiftet har haft projektet til gennemgang og
anbefaler gennemførelse af projektet under
hensyntagen til udtalelser fra diverse konsulenter.

Provstiudvalget godkender projektet under
forudsætning af, at der i projektet bliver taget højde
for det af konsulenterne anførte vedrørende
ordentlige adgangsveje til sognegården, herunder
også fra kirken, foretagelse af arkæologiske

Provstiudvalget skal på denne baggrund godkende
opførelse af ny sognegård ved Asmild kirke.
Sager:
Asmild Sogn - Ny sognegård (2018 - 13320)

undersøgelser i området, forinden byggeriet
iværksættes, samt at træerne omkring sognegården
ikke efterfølgende fældes. Endvidere bør
menighedsrådet forholde sig til det af
varmekonsulenten anførte vedrørende
tagkonstruktionen.

Bilag:
Aktdokument, Til Asmild MR og PU, afgørelse
vedrørende opførelse af ny sognegård, Asmild kirke
nyt sognehus, Asmild-Skitse til sognegård_MBA
01.2018, Ksag Asmild, 180904 Asmild Kirke, ny
sognegård

5 - Provstesyn

Provstiudvalget må forvente, at der til maj-samtaler
fremkommer ønsker om penge til vedligeholdelse af
Kirkernes bygningstilstand i Vorde-Fiskbæk-Romlund.
kirkerne.
Nødvendighed af i 2019 eller 2020 at tilføre midler til hver af
Måske kommer der allerede noget i 2019.
de 3 kirker til sikringsarbejder af kirkernes klimaskærm.

6 - Vorde, omlægning af gravsteder til
urnegravsteder

Tilladelse til omlægning af gravsteder blev godkendt.

Vorde-Fiskbæk-Romlund søger om tilladelse til
omlægning af 5 kistegravsteder til urnegravsteder på
Vorde kirkegård.

Sager:
Vorde sogn - omlægning af gravsteder (2018 - 40644)
Bilag:
VS ansøgning om urnegravsteder, 123511-120418

7 - Vorde-Fiskbæk-Romlund, aftale med LMO

Provstiet undersøger sagen yderligere.

Vorde-Fiskbæk-Romlund menighedsråds aftale med
LMO angående hjælp til betaling er regninger er
opsagt.
Sager:
Vorde-Fiskbæk-Romlund - Ekstra hjælp fra LMO
(2018 - 37393)
Vorde-Fiskbæk-Romlund - aftale med LMO (2018 37922)
Bilag:
SV Til LMO. Betaling Vorde-Fiskbæk-Romlund
KIrkekasse jvf aftale (STPR F2 269564),
20181115142910678, LMO Aftale, Aktdokument

8 - Søndre sogn, renovering af præstebolig

Lillian Storgaard forlod mødet.

Renovering af udvendig trappe til 19.200 kr. blev
Søndre sogns menighedsråd har tidligere fået
godkendt til også være omfattet af de 132.205 kr. i
bevilget 132.205 kr. af 5% midlerne til færdiggørelse 5% midlerne, der blev bevilget i juni 2018.
af renovering af præstebolig.
Efterfølgende har der vist sig behov for renovering af
udvendig trappe til 19.200 kr. som ikke var en del af
ansøgningen.

Sager:
Søndre Sogn - Istandsættelse præstebolig. (2018 3879)
Bilag:
Ang. renovering af præstebolig, Følgebrev Provsti
Fakturaer Renov. præstebolig, 8 fakturaer
Renovering af præstebolig

9 - Daugbjerg sogn, Ansøgning om tilladelse til at
sætte gang i projekt og valg af arkitekt

Menighedsrådet bedes tale med byggesagkyndig
Eskild Madsen.

Daugbjerg menighedsråd ansøger om tilladelse til at
sætte gang i processen med at udskifte blytaget på
Daugbjerg kirke, samtidig ønsker menighedsrådet også
tilladelse til valg af arkitekt.
Thomas Frank har sammen med Eskild Madsen besigtiget
det. Frem for arkitekt kan Eskild Madsen i første omgang
hjælpe med projektet.

Sager:
Daugbjerg sogn - Udskiftning af tag på Daugbjerg
kirke (2018 - 34482)
Bilag:
Fwd Ansøgning

10 - Vestervang sogn, ansøgning om forhøjelse af
budget
Vestervang menighedsråd søger om forhøjelse af
budget 2019 med 37.019 kr. til dækning af
medarbejders lønforhøjelse.
Sager:
Vestervang Sogn - Flere lønmidler budget 2019 (2018
- 25062)
Bilag:
SV Til Vestervang MR, svar vedr. flere lønmidler til
organist, oprykning til LG2 (STPR F2 284061),

Menighedsråd skal prioritere driften, således at
menighedsråd selv finder halvdelen i 2019.
Provstiudvalget imødekommer den anden halvdel i
5% midlerne.
Hvordan det skal finansieres for 2020 og
fremadrettet må bero på baggrund af en drøftelse til
maj-samtalerne i 2019.

Ansøgning til PU forud for møde d. 11.12.2018 fra
Vestervang Menighedsråd.

11 - Tårup-Kvols sogn, Ansøgning om tilskud til
boligbidrag til Tårup Præstegård

Ansøgningen blev godkendt med 35.000 kr. i 5%
midlerne.

Tårup-Kvols menighedsråd søger om 35.000 kr. i 5%
midlerne til dækning af manglende boligbidrag.
Sager:
Tårup-Kvols sogn, boligbidrag til Tårup præstebolig
(2018 - 40319)
Bilag:
2018 12 03 Ansøgning provsti tilskud Tårup
Præstegård boligbidrag, 2018 12 03 Ansøgning
provsti tilskud Tårup Præstegård boligbidrag

12 - Ravnstrup sogn, ansøgning om 5% midler i
forbindelse med gravers sygdom

Knud Erik Christensen forlod mødet.
Menighedsrådet skal være opmærksom på, at
arbejdstiden bør prioriteres.
Ravnstrup menighedsråd søger om 51.512,93 kr. i 5% Ansøgning blev godkendt med 51.512,93 kr. af 5%
midler til refusion i.f.m. gravers sygdom.
midlerne.
Sager:
Ravnstrup Sogn - Ansøgning om 5% midler i.f.m.
gravers sygdom (2018 - 23322)
Bilag:
Ravnstrup MR, ansøgning 5% midler ifm gravers
sygdom, Ravnstrup gravers sygdom, Picture (Device
Independent Bitmap)

13 - Sparkær-Gammelstrup sogn, udskiftning af
naturgasfyr

Der mangler afklaring fra menighedsrådet angående
tilbuddene, der ikke er sammenlignelige.
Punktet udskydes til næste møde.

Sparkær-Gammelstrup menighedsråd søger om
46.000 kr. i energimidler til udskiftning af
naturgasfyr.
Sager:
Viborg Domprovsti - energimidler 2018 (2018 30363)
Bilag:
VS Nyt naturgasfyr Tilbud 1, Tilbud 2, VS Nyt
naturgasfyr Tilbud 1 med tilføjelse, Tilbud 2

14 - Godkendelse af kirkekassernes budgetter for

Kirkekassernes budgetter blev godkendt.

2019

15 - Synsprotokoller

Taget til efterretning. Synsprotokoller bør vendes på
maj-samtalerne med menighedsrådene.

Gennemgang af de synsprotokoller der manglede
ved sidste gennemgang.
Sager:
Sønder Rind Sogn, Syn 2018 (2018 - 40268)
Houlkær Sogn - Syn 2018 (2018 - 30982)
Finderup sogn - syn 2018 (2018 - 35124)
Resen sogn - Syn 2018; (2018 - 33555)
Søndre sogn - Syn 2018 (2018 - 32629)
Vinkel sogn - Syn 2018 (2018 - 35865)
Vridsted sogn - Syn 2018 (2018 - 33996)
Bilag:
SV Synsprotokol, Kirkesyn 13-04-2018,
Synsrapporter, Syn - Præstebolig, Synsforretning,
kirke og kirkegård, Synsrapport 2018 for Finderup
Kirke., kirkesyn 2018, VS Bygningssyn, Kirkesyn 2018,
Synsprotokoller 2018 Søndre Sogn, Sortebrødre Kirke
080518, Sortebrødrehus 080518, Sortebrødre Kirke
Stræde 6 080518, Ll. Sct. Peder Stræde 2 D 080518,
Synsraport, Vinkel kirke-præstegård-kirkecenter, Syn
af Vinkel kirke og kirkegård 13, Syn af Vinkel
præstegård og Vinkel kirkecenter12, Synsprotokol
Vridsted 2018, Vridsted synsprotokol, Picture (Device
Independent Bitmap)

16 - Invitation til Konference om præsteboliger den Opfordring fra provsten til at deltage.
20. marts 2019 i Viborg
Sekretæren sørger for at alle i provstiudvalget
tilmeldes.

Sager:
Viborg Domprovsti - Konference om præsteboliger
(2018 - 29760)
Bilag:
Til alle provstier, korrigeret invitation til Konference
om præsteboliger den 20. marts 2019 i Viborg (STPR
F2 283290), Korrigeret indbydelse til Præstegårds
konference 20.03.2019

17 - Tårup-Kvols Sogn, ansøgning om bibeholdelse
af præstebolig

Menighedsrådet har tidligere ønsket at afhænde
præsteboligen og fjerne bopælspligten. Men grundet
de juridiske vilkår for hel eller delvis salg af

Ansøgning om bibeholdelse af Tårup præstebolig
grunde de juridiske vilkår for hel eller delvis salg.

præsteboligen, har menighedsrådet måtte
genoverveje beslutningen.
Menighedsrådet ønsker at bibeholde præsteboligen
og bopælspligten. Provstiudvalget godkendte
ansøgningen om bibeholdes af Tårup præstebolig.
Ved det kommende stillingsopslag i foråret 2019
genetableres bopælspligten for præsteembedet
derfor.

18 - Vorde-Fiskbæk-Romlund sogne,
sekretærbistand

Provstiudvalget godkender at personalekonsulenten
og provsten sammen med menighedsrådene
arbejder på et jobopslag.

Ansøgning om godkendelse af den videre proces
med jobopslag vedr. sekretærbistand til det nye
fælles pastorat.

19 - Gammelstrup sogn, indvendig kalkning af
kirken

Projektet blev godkendt.
Provstiet sørger for fremsendelse til Stiftet.
Der er ikke taget stilling til endelig finansiering.

Ansøgning om godkendelse af indvendig kalkning af
Gammelstrup Kirke.

20 - Søndre sogn, fortsatsvinduer
Ansøgning om energimidler til forsatsvinduer.

Lillian Storgaard forlod mødet.
Projektet godkendt.
Provstiet sørger for fremsendelse til Stiftet.
Der er ikke taget stilling til endelig finansiering.

Sager:
Søndre Sogn - Forsatsvinduer i 2018 i Sortebrødre
kirke (2018 - 23381)
Bilag:
Genfremsendelse af ansøgning

21 - Eventuelt.

- Byggesagkyndige Eskild Madsen og provsten har
været på rundtur til præsteboliger for tjek for
indeklima og fugt.
- Lillian har trukket sig som formand for Skoletjenesten. Ny formand er Jens Martin Christensen.
Provstiet udarbejder brev om bekymring for
skoletjeneste.
Sekretæren snakker med Lillan Storgaard omkring
udfordringer.
Sendes cc til Stiftet og de andre PU-udvalg, efter
provstiudvalgets godkendelse.
- Afklaring omkring Stoholm-Kobberup lader vente
på sig.

22 - Næste møde

PU-mødet i februar rykkes til 26. februar kl. 16-18.

Næste møde holdes tirsdag d. 15. januar kl. 16 på

Forberedende budgetsamråd 12. marts kl. 19.00.

Vognmagervej 14, Viborg.
Fastsættelse af dato forberedende budgetsamråd og
endeligt budgetsamråd?

Endeligt budgetsamråd 27. august kl. 19.00.

