Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 9. januar 2018. Kl. 16.00
Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg.

Domprovst Thomas Frank.
Formand Bitten Sivebæk Jørgensen.
Provstiudvalgsmedlem Knud Erik Christensen.
Provstiudvalgsmedlem Svend Aage Madsen.
Provstiudvalgsmedlem Niels Carsten Marcussen.
ProvstiudvalgsmedlemTuri Bach Roslund.
Provstiudvalgsmedlem Lillian Storgaard.
Præsterepræsentant Kristine Jersin.
Provstisekretær
Mødepunkt
1

Underskrift af referat og godkendelse af
dagsorden.
a) Underskrivelse af referat fra mødet den 12.
december 2017.
b) Godkendelse af dagsorden.

2

Siden sidst.

Beslutning
a) Referatet blev godkendt.
b) Dagsorden godkendt med følgende tilføjelse til
punkt 4: Ansøgning om oprettelse af 75 %
sognepræstestilling i Tårup-Kvols pastorat.

Intet til referat.

a) Orientering om samarbejder i Viborg
Domprovsti.
b) Modtagelse af ny provstisekretær.
c) Orientering om sagen Huset på Kunden.
d) Orientering Folkekirkens Skoletjeneste,
referat fra seneste møde.
3

Behandling af procedure for sagsbehandling
på provstiudvalgsmøder.

Procedure blev behandlet og godkendt, svarende til
lovgivningen. Der indføjes i sidste afsnit: og
menighedsråd repræsenteret i provstiudvalget.

I forbindelse med sager fremsendt til
sagsbehandling af menighedsråd som også er
repræsenteret i provstiudvalget deltager disses
medlemmer ikke under drøftelser og beslutning.
Som forretningsførende provstiudvalgsmedlem
fremlægger domprovsten sagerne til drøftelse. I
det tilfælde der er sager fra domsognet,
fremlægger provstisekretæren sagerne til
drøftelse. Provstiudvalgs formand og
domprovst drøfter fra møde til møde om
menighedsråd skal indkaldes til
provstiudvalgsmøde med henblik på at drøfte
sager fremsendt af dem med dem. Ligesom
menighedsråd selv kan ønske at fremlægge en
sag for provstiudvalget.

4

Ansøgning om oprettelse af 75 %
sognepræstestilling i Tårup-Kvols pastorat.

Referat,09-01-2018

Provstiudvalget besluttede at finansiere oprettelsen
af en 75 % overenskomst ansat sognepræst i TårupKvols pastorat uden bopælspligt. Den finansieres
Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

Ansøgning om godkendse af oprettelse af 50%
overenskomstansat sognepræstestilling i TårupKvols og flytning af den lokale økonomi til
50% sognepræst fra Vestervang til TårupKvols. Under forudsætning af at stillingen
Vestervang-Tårup-Kvols flyttes 100% til
Vestervang.

med 25 % af provstiet og ved flytning af 50 % af
den løn- og pensionssum som er i Vestervang sogn
til kirke- og kulturmedarbejder. Vestervang ønsker
fremover kun at have 50 % kirke- og
kulturmedarbejder, som følge af, at man i
Vestervang får en 100 % præstestilling fremfor 40
%. Med finansiering af sognepræstestillingen er der
ikke taget stilling til eventuelt salg af nuværende
embedsbolig.

Godkendelse af synsprotokoller 2017.
Godkendelse af de indsendte synsprotokoller
for 2017.

Fremsendte synsrapporter blev godkendt. Provstiet
beder menighedsrådene være opmærksom på
sagsbehandling af gamle mangler og vil drøfte det
yderligere til maj samtalerne med henblik på at få
flest mulig af disse udbedret.

6

Eventuelt.

Intet.

7

Næste møde.

Budgetsamråd den 20.3. kl. 19.00.
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Den 6. februar 2018 kl. 16.00.

Referat,09-01-2018
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