Referat
Viborg Domprovsti – Møder

PU-møde d. 9. april 2019 - d. 09-04-2019 kl. 16:00 til 18:00
Deltagere: Niels Carsten Marcussen, Turi Bach Roslund, Bitten Sivebæk Jørgensen, Svend Aage Madsen,
Kristine Jersin, Lillian Storgaard, Knud Erik Christensen, Thomas Frank
Referent: Anette Lilleør

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden og underskrift af
referat.

Referatet blev godkendt og underskrevet.
Der blevet tilføjet et nyt punkt til dagsordenen:
Punkt 15. Asmild Sogn søger om ophævelse af
bopælspligten for Hellevej 10.
Punkt 16. Eventuelt.
Punkt 17. Næste møde.
Dagsorden blev herefter godkendt.

2 - Siden sidst - orientering.
1. Pensionsforpligtelse fra 2021 vedr.
tjenestemandsansatte.
2. Brug af resterende energimidler - indkomne
ansøgninger.
Sager:
Viborg Domprovsti - Fællesfondens
pensionsforpligtelse (2019 - 11963)
Viborg Domprovsti - Fællesfondens
pensionsforpligtelse (2019 - 11963)
Viborg Domprovsti - Fællesfondens
pensionsforpligtelse (2019 - 11963)

1. Orientering om kommende udgift. Vi ved endnu
ikke hvornår udgiften kommer. Provstiudvalget
ønsker ikke at hæve skatteprocenten.
2. Orientering om besked til bysogne, om
tilbageholdenhed med bevilling af energimidler så
alle sogne har mulighed for at indsende ansøgning.
3. Svar fra provstiudvalget til Skoletjenesten
4. "Kirke for alle" skal ajourføres. Den sendes rundt
til alle provstiudvalgsmedlemmer for forslag til
ændringer.

Bilag:
Sammenfatning_og_indstillinger__pensionsforpligtelsen_for_tjenestemandsansatte_k
irkefunktionaerer, Pensionsforpligtelse,
Pensionshensættelser - KM hjemmeside

3 - Første foreløbige udmelding til budget 2020.

Første foreløbig budget er meldt ud.
Et enkelt sogn er blevet beskåret med 100.000 kr. for
at komme på niveau med sammenlignelige sogne.

4 - Vejledende lønblad.

Det vejledende lønbladet blev godkendt.

Sager:
Viborg Domprovsti - Vejledende lønblad (2018 19468)
Bilag:
2019 Vejledende lønblad april 2019-oktober 2019

5 - Påvirkning af budget 2020 af den nye ferielov.

Orientering om udestående.
Provstiudvalget afventer afgørelse fra
Kirkeministeriet i juni måned.

Sager:
Viborg Domprovsti - Den nye ferielov. Betydning for
folkekirkens lokale kasser (2019 - 11956)
Viborg Domprovsti - Den nye ferielov. Betydning for
folkekirkens lokale kasser (2019 - 11956)
Viborg Domprovsti - Den nye ferielov. Betydning for
folkekirkens lokale kasser (2019 - 11956)
Bilag:
Den nye ferielov - DAP, Den nye ferielov - KM, Den
nye ferielov - Landsforeningen

6 - Søndre Sogn, Ansøgning om godkendelse af
lydanlæg i Sortebrødre Kirke.

Lillian Storgaard forlod mødet.
Finansiering af projektet blev godkendt for så vidt at
kirkekassens økonomi ikke bliver belastet af det.
Søndre Sogns menighedsråd søger om godkendelse Menighedsrådet opfordres til at søge penge til
af opsætning af nyt lydanlæg.
projektet ved Oticonfonden. Såfremt der opnåes
Projektet er 58.075 kr. dyrere end hvad
bevilling fra Oticonfonden, skal pengene hensættes
menighedsrådet er blevet bevilget på budget 2019. til anlægsarbejder efter nærmere aftale med
Menighedsrådet søger derfor om tilladelse til at
provstiet.
bruge 58.075 kr. af overskuddet fra 2018 på
Provstiudvalget fremsender projektet med
projektet.
anbefaling til Stiftet.
Sager:
Søndre Sogn - Lydanlæg til Sortebrødre Kirke (2019 11425)
Bilag:
Viborg Domprovsti Ansøgning Lydanlæg, Oticon
Ordrebekræftelse 250219

7 - Viborg Domsogn, Ansøgning om frigørelse af
indlån fra Stiftet

Thomas Frank forlod mødet.
Frigørelse af 300.000 kr. af indlån hos Stiftet blev
godkendt til brug for renovering af lydanlæg i
Viborg Domsogns menighedsråd søger om frigørelse Domkirken.

af 300.000 kr. af indlån hos Stiftet.
Beløbet skal bruges som tilskud til renovering af
lydanlæg i Domkirken.
Sager:
Viborg Domsogn - Frigørelse af indlån hos Stiftet
(2019 - 12333)
Bilag:
Ansøgning om frigørelse af Andet indlån fra stiftet,
Bilag fra MR-møde, Stiftmidler

8 - Stoholm sogn, Ansøgning om 5% midler til
istandsættelse af præstebolig.

Ansøgning på 19.650 kr. i 5% midlerne blev
godkendt.

Stoholm sogns menighedsråd søger om 19.650 kr. i
5% midlerne til istandsættelse af præstebolig i
forbindelse med ansættelse af ny præst.
Sager:
Stoholm sogn - Istandsættelse af præstebolig (2019 12108)
Bilag:
Aktdokument, Thors tilbud, VS Malertilbud

9 - Ravnstrup Sogn, Ansøgning om 5% midler ifm
gravers sygdom.

Knud Erik Christensen forlod mødet.
Ansøgningen på 18.786,22 kr. i 5% midlerne blev
godkendt.

Ravnstrup Sogns menighedsråd søger om 18.786,22
kr. i 5% midler i forbindelse med afslutning af
gravers sygdom.
Sager:
Ravnstrup Sogn - Ansøgning om 5% midler i.f.m.
gravers sygdom (2018 - 23322)
Bilag:
Ravnstrup ans. gravers sygdom

10 - Søndermark Sogn, Ansøgning om 5% midler til
ny orgelblæser til Søndermarkskirkens orgel.
Søndermark Sogns menighedsråd søger om 34.611
kr. i 5% midler til ny orgelblæser.
Sager:
Søndermark Sogn - Orgelblæser (2019 - 11758)
Bilag:

Svend Aage Madsen (SAM) forlod mødet.
Ansøgningen blev godkendt med 34.611 kr. i 5%
midlerne. Da det endnu er først på året bedes
menighedsrådet selv prioritere udgiften til elektriker
af driften.

Aktdokument

11 - Tapdrup Sogn, Ansøgning om 5 % midler til
tilslutning af kloak.

Ansøgningen på maksimalt 20.000 kr. incl. moms i
5% midlerne blev godkendt.

Tapdrup sogns menighedsråd søger om op til 20.000
kr. i 5% midler til tilslutning af kloak.
Sager:
Tapdrup Sogn - Separation af spildevand (2018 28064)
Bilag:
Ansøgning 5 % midler

12 - Søndermark Sogn, Godkendelse af hjemtaget
tilbud.

Tilbuddene blev godkendt. Arbejdet kan sættes i
gang.

Søndermark Sogns menighedsråd søger om
godkendelse af hjemtaget tilbud på tidligere
godkendte energioptimeringer.

Sager:
Viborg Domprovsti - energimidler 2018 (2018 30363)
Bilag:
Aktdokument, Sammenstilling af
tilbud_Energibesparelser ved
Søndermarkskirken_25.03.2019, Tilbud nr.
1513_Hald Ege VVS_05.03.2019, Tilbud nr. 3028_SG
Armaturen_11.01.2019, Tilbud på installation af pir
og udskiftning af lamper i kælder_Grønning..., Tilbud
på udskiftning af
belysningsarmaturer_Grønning_16.02.2019,
Tilbud_Kim Jacobsen_04.01.2019, Udskiftning til LED
lyskilder

13 - Til alle Provstiudvalg i Viborg Stift, forespørgsel Provstiudvalget afviste forespørgslen.
omkring finansiering af Provstetur 2020.
Provstiudvalget godkendte en sådan ansøgning
sidste gang i 2015, men opfordrede den gang til, at
Forespørgsel fra Biskoppen om
det ikke gentog sig.
fremtidige finansiering af provstetur.
Provstiudvalget foreslår muligheden
Beløbet er i størrelsesordenen 10-15.000 kr., og
for egenbetaling i et vist omfang.
turen afvikles hvert 2.-3. år.
Sager:
Provstetur - Høring af alle provstiudvalg vedr.
finansiering af fremtidige provsteture i Viborg Stift

(2019 - 5578)
Bilag:
Til alle Provstiudvalg i Viborg Stift, forespørgsel
omkring finansiering af Provstetur

14 - Indbydelse til Visions & Inspirationsdag for
provstiudvalg, provster og Viborg Stiftsråd.

Deltagere: Thomas, Bitten og Lillian evt. Carsten.
Anette sørger for tilmelding.

Tirsdag d. 30. april kl. 16-20 i Harboøre Kirke
Sager:
Viborg Domprovsti - Indbydelse til Visions &
Inspirationsdag for provstiudvalg, provster og Viborg
Stiftsråd (2019 - 11787)
Bilag:
Aktdokument, Indbydelse - Visions og
inspirationsdag 2019-M

16 - Eventuelt.

Svar fra Landsforeningen af Menighedsråd angående
udarbejdelse af APV for menighedsråd: Der skal ikke
udarbejdes APV for at sidde i menighedsråd. Men
det frivillige arbejde der udføres skal omfattes af
APV, f.x. hjælp i køkken, læse ind- og udgangsbøn,
uddeling af salmebøger m.v. Menighedsrådet har
pligt til at inddrage de frivillige i samarbejdet
omkring arbejdsmiljøet.
Der holdes første Erfa-møde for formænd for Viborgs
by-kirker onsdag aften i Søndermarkskirken.
Kirkernes sociale arbejde. Der har været
indrømmelse fra Kirkernes Sociale arbejde om
arbejdsgangen med indførelse af kontingent ikke har
været hensigtsmæssigt. Diakonipræst Steen
Hedemann Andreassen deltager i næste
menighedsrådsmøde i Søndermark for at fortælle
hvad, Kirkernes sociale arbejde kan byde ind med, og
hvad Søndermark får ud af deres kontingent.

17 - Næste møde.
Næste møde er tirsdag d. 14. maj kl. 16
på Vognmagervej, Viborg
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