Referat
Viborg Domprovsti – Møder

PU-møde d. 12. marts 2019 - d. 12-03-2019 kl. 17:30 til 18:30
Deltagere: Bitten Sivebæk Jørgensen, Knud Erik Christensen, Niels Carsten Marcussen, Turi Bach Roslund,
Lillian Storgaard, Svend Aage Madsen, Thomas Frank
Afbud: Kristine Jersin
Referent: Anette Lilleør

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden og underskrift af
referat

Tilføjelse:
Punkt 7. Ansøgning fra Ravnstrup sogn angående
fældning af træer.
Punkt 8. Endelig budgetsamråd - ny dato.
Punkt 9. Kirkernes sociale arbejde.
Herefter bliver følgende punkter rykket:
Punkt. 10 Evt.
Punkt 11. Næste møde
Dagsordenen blev herefter godkendt.
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 - Siden sidst - orientering

Orientering om svar fra formanden for
Skoletjenesten i Viborg Stift på bekymringsbrev.
Man foreslår, at Skoletjenesten lader sig inspirere af
andre, eksempelvis KK44 i Silkeborg.

3 - PUK regnskab
Godkendelse af regnskab for 2018.

Regnskabet blev godkendt og underskrevet med
følgende stempel:
Viborg Domprovstiudvalg, CVR-nr. 24982092,
Regnskab 2018, Afleveret d. 06-03-2019 kl. 14:11

Sager:
Viborg Domprovsti - Årsregnskab 2018 (2019 - 6966)
Bilag:
Aktdokument, Regnskab 2018 afleveret

4 - Houlkær sogn, opgørelse af opnormering af
kirketjenerassistent
Houlkær sogn ansøger om refusion af udgifter i

Carsten Marcussen forlod mødet.
Ansøgningen blev godkendt med 42.673 kr. i 5%
midlerne. Der er fratrukket 1.043,75 kr. som er

forbindelse med opnormering af kirketjenerassistent bogført dobbelt.
på 43.716,75 kr. i 5% midlerne.
På Majsamtalen kan menighedsrådet drøfte med
Sager:
provstiudvalget, hvordan det skal være fremadrettet.
Houlkær Sogn - Ansøgning om refusion til drift af
aktivitetshuset i 2018 (2019 - 7229)
Houlkær Sogn - Opnormering af kirketjenerassistent
(2018 - 4227)
Bilag:
Emne til dagsordenen til PU-møde 26. februar,
Opgørelse 7B 2018, 2.8. 180309 til PU om
opnormering af kirketjenerassistent - Kopi, Brev til
PU om refusion af merudgift til kirketjenerassistent i
2018, Opgørelse af kirketjenertid i Odshøjvej 7 B,
Udvendig vedligehold 7B udvendigt, Rengøring 7B
indvendigt

5 - Bør grænsen for 2 tilbud v. 25.000 kr. hæves?

Beløbsgrænsen hæves til 35.000 kr. incl. moms.
Hvis et menighedsråd ønsker at undlade at tage 2
Bør provstiet hæve grænsen for hvornår der kræves tilbud hjem, kan menighedsrådet kontakte provstiet,
indhentning af 2 tilbud - f.x. til 50.000 kr?
der herefter vil tage stilling fravigelsen af
beløbsgrænsen.
6 - Bagatelgrænse for tilbagebetaling af
overskydende milder fra bygge- og
anlægsprojekter?
Bør provstiet have en bagatelgrænse for
tilbagebetaling af overskydende midler fra bygge- og
anlægsprojekter?

7 - Ravnstrup sogn, fældning af træer på
kirkegården

Menighedsrådene skal fortsat sende en
tilbagemelding - herunder et byggeregnskab - til
provstiet ved afslutning af projekter.
Provstiet tager herefter individuel stilling til,
disponering af et evt. overskud.

Knud Erik Christensen forlod mødet.
Ansøgningen blev godkendt.

Ravnstrup sogn søger om tilladelse til at fælde nogle
store grantræer på kirkegården.
Sager:
Ravnstrup Sogn - indretning af kirkegård (2019 6764)
Bilag:
Viborg Domprovsti Ravnstrup den 7 marts 2019

8 - Endeligt bugetsamråd
Ny dato for endeligt budgetsamråd.

Ny dato for endeligt budgetsamråd er onsdag d. 14.
august 2019 kl. 19.

9 - Kirkernes sociale arbejde
Kirkernes sociale arbejde har indført
kontingentbetaling i forbindelse med navneskiftet
fra Menighedsplejen i Viborg.

Provstiudvalget er blevet gjort opmærksom på, at
Kirkernes sociale arbejde i Viborg er begyndt at
opkræve kontingent for medlemmer af
det, der tidligere var Menighedsplejen i Viborg - 1 kr.
pr. medlem i sognet.
Det har ikke været tilfældet tidligere og er ikke
indregnet i sognenes budget.
Der er ikke mulighed fra provstiets side for at
prioritere dette i 2019.
Kirkernes sociale arbejde burde sikret
sig menighedsrådenes støtte før fastsættelse af
kontingent.
Provstiudvalget har forståelse for, hvis
menighedsrådene af den grund ikke ser sig i stand til
at betale kontingent i 2019.

10 - Eventuelt

11 - Næste møde

Provstiudvalgsmødet i august flyttes til onsdag d. 14.
august.

Næste møde holdes tirsdag den d. 9. april 2019 kl.
16.00 på Vognmagervej 14, Viborg.

2019 - 7230 - Viborg Domprovsti – Møder 12-03-2019, 17:30

Bitten Sivebæk Jørgensen (Viborg
Domprovstiudvalg)

Knud Erik Christensen (Viborg
Domprovstiudvalg)

Niels Carsten Marcussen

Turi Bach Roslund

Lillian Storgaard (Viborg
Domprovstiudvalg)

Svend Aage Madsen (Viborg
Domprovstiudvalg)

Thomas Frank (Viborg Domprovstiudvalg)
2019 - 7230 - Viborg Domprovsti – Møder 12-03-2019, 17:30

