Referat
Viborg Domprovsti – Møder

PU-møde d. 18. september 2019 - d. 18-09-2019 kl. 16:30 til 18:30
Deltagere: Bitten Sivebæk Jørgensen, Knud Erik Christensen, Svend Aage Madsen, Lillian Storgaard, Turi
Bach Roslund, Niels Carsten Marcussen, Thomas Frank
Afbud: Kristine Jersin

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden og underskrift af
referat

a) Referatet blev godkendt og underskrevet.
De planlagte majsamtaler og provstiudvalgsmødet
den 12. maj 2020 rykkes til den 14. maj 2020.

a) Underskrift af referat for sidste møde.
b) Godkendelse af dagsorden.

b) Der blev tilføjet følgende punkter til dagsordenen:
Punkt 15. Likviditet i Stoholm
Herefter blev følgende punkter rykket:
Punkt 16. Evt.
Punkt 17. Næste møde
Dagsordenen blev herefter godkendt.

2 - Siden sidst

a) Ny dato 1. oktober 2019
Provstiudvalget mødes 45 min før. Dvs kl. 17.45.
a) Endeligt budgetsamråd.
b) Provstikontorets lejemål er opsagt til fraflyttelse
b) Opsigelse af lejemål.
senest 31/8 2020. Punkt til næste møde.
c) Afskedsreceptioner: Det er i sig selv ikke en
c) Der er en stigende tendens til at menighedsrådene
uforudset udgift. Menighedsrådene planlægger selv søger 5% midler til receptioner. Men det er ikke en
udgiften.
uforudset udgift. Menighedsrådene sætter selv
d) Nyt arrangement for håndværksuddannede.
niveauet og planlægger selv begivenheden.
e) Problemer med tagvand ved Daugbjerg
Menighedsrådene bør prioriterer deres aktiviteter
Præstebolig.
inden der søges om 5% midler.
d) Henvendelse fra Johs. Steensgaard. For at gøre det
mere attraktiv at blive håndværker, vil en
Sager:
arbejdsgruppe til fremme af håndværksfagene gerne
Daugbjerg Sogn - Problemer med tagvand ved
markere endt uddannelse af håndværksfagene med
Daugbjerg Præstebolig (2019 - 25799)
en flot ceremoni i Domkirken, som menighedsrådet i
Domsognet skal godkende. I den forbindelse
Bilag:
vil arbejdsgruppen høre om muligheden for
Ansøgning om midler til tagvands-projekt
at Viborg Domprovsti evt. kunne indstille en pris til
en nyuddannet håndværker.
e) Thomas Frank kigger på det ved syn d. 24.
september 2019.
f) Diæter til PU-medlemmer for majsamtaler.
3 - Vejledende lønblad

Det vejledende lønblad blev godkendt.

Godkendelse af opdateret vejledende lønblad.
Sager:
Viborg Domprovsti - Vejledende lønblad (2018 19468)
Bilag:
2019 Vejledende lønblad oktober 2019-april
2020.docx

4 - Funktionsadskillelse og beløbsgrænse
Kommentarer i revisionsprotokollatet henviser
opmærksomhed på, at vi bør indføre
funktionsadskillelse og beløbsgrænse for
overførsler.

5 - Budget 2020 for PUK-kassen
Mulige konsekvenser for PUK-kassen.

6 - Budget 2020 for provstiet
Gennemgang af budget 2020 v. Thomas.

7 - Sjørslev-Almind-Lysgård Sogne, Tillæg til
kirkegårdsvedtægter

Det undersøges om det er muligt at lave en
begrænsning på overførsel af maksimalt 50.000 kr. til
en enkelt modtager, inden der skal
dobbeltgodkendelse på.

Med den forestående flytning må der forventes
nogle ekstra udgifter. Der afsættes derfor 150.000
kr. ekstra til udgifter i forbindelse
med provstikontorets flytning.

Sidste udmelding fra kommunen siger en lille
stigning i udskrivningsgrundlaget samt, at man
forventer at vælge statsgaranti.
Vi kender endnu ikke landskirkeskat og
udligningstilskud, så der er stadig en del
usikkerheder omkring budget 2020.
Bitten Sivebæk forlod mødet.
Tillægget til kirkegårdsvedtægterne blev godkendt.

Sjørslev-Almind-Lysgård sognes menighedsråd søger
om godkendelse af lapidarium-aftale som et tillæg til
tidligere godkendte vedtægter.
Sager:
Sjørslev-Almind-Lysgård Sogne Kirkegårdsvedtægter (2018 - 10730)
Bilag:
Lapidarium aftale, genetablering af gravsted,
fredning af gravsten 26-6-19

8 - Søndre Sogn, Ansøgning om opsætning af alarm Lillian Storgaard forlod mødet.
og røgdetektorer i Sortebrødre Kirke
Ansøgningen blev afvist.

Søndre sogns menighedsråd søger om godkendelse
til at udskifte nuværende alarm og udvide med
røgdetektorer i Sortebrødre Kirke.

Det er en rigtig god idé med røgdetektorer.
Menighedsrådet bør undersøge, hvor meget det
koster at anskaffe et brandalarmanlæg, der går til
brandmyndighederne.

Sager:
Søndre Sogn - Alarm og røgdektor i Sortebrøde Kirke
(2019 - 27073)
Bilag:
Ansøgning alarm og røgdetektor Sortebrødre Kirke,
Bilag 1 Tyverialarm Sortebrødre Kirke, Bilag 2
Røgdetektor Sortebrødre Kirke, Billedbilag Alarm
Sortebrødre Kirke

9 - Asmild Sogn, Ansøgning om godkendelse af
salgspris af Hellevej 10
Asmild sogns menighedsråd søger om godkendelse
af salgsprisen på tidligere præstebolig beliggende
Hellevej 10.

Aftalen godkendes under forudsætning
af, at menighedsrådet sikrer sig, at der tegnes
ejerskifteforsikring samt at overtagelse/overdragelse
af nøgle ikke sker før tinglysningen er på plads.

Sager:
Asmild og Tapdrup Sogn - Salg af præstebolig
Hellevej (2019 - 10761)
Bilag:
Hellevej 10 provstiansøgning

10 - Stoholm Sogn, Ansøgning om 5% midler til
reparation af løvsuger

Ansøgningen blev afslået.

Stoholm sogns menighedsråd søger om 17.335 kr. i
5% midlerne til reparation af løvsuger.
Sager:
Stoholm Sogn - reparation af løvsuger (2019 - 26377)
Bilag:
Aktdokument, Scan_0063

11 - Vestervang Sogn, Ansøgning om 5% midler ifm Provstiudvalget skal have en tilsendt en opgørelse
oversvømmelse d. 31. juli 2019
over de udgifter, der har været forbundet med
oversvømmelsen, og som er indsendt til
Vestervang sogns menighedsråd søger om 15.000 kr. Forsikringsenheden, før godkendelse af
i 5% midlerne til dækning af selvrisiko efter
ansøgningen.
oversvømmelse i kirkens kælderlokaler.
Sager:
Vestervang Sogn - Oversvømmelse ifm skybrud d. 31.
juli 2019 (2019 - 27858)

Bilag:
Oversvømmelse

12 - Vestervang sogn, Ansøgning om 5% midler ifm Ansøgningen blev godkendt med 12.878,75 kr.
afsked kirketjener/ny kirketjener
Afskedsreceptionen dækkes ikke, da det ikke
opfylder kravene om en uforudset udgift, der er
Vestervang sogns menighedsråd søger om 21.363,65 tvingende nødvendig. En reception er en selvvalgt
kr. i 5% midlerne til dækning af udgifter i forbindelse udgift og dækkes derfor ikke af 5% midlerne.
med reception i anledning af fratrædelse af
kirketjener samt udgifter til ansættelse af ny
Provstiudvalget kan konstatere at annonceudgiften
kirketjener.
er langt over normal praksis og beder
menighedsrådet fremadrettet sikre sig en billigere
Sager:
annoncering.
Vestervang Sogn - Afsked kirketjener, ansættelse ny
kirketjener (2019 - 27863)
Bilag:
Ny kirketjerner

13 - Asmild Sogn, Ansøgning om 5% midler til
dækning af sognemedhjælpers fratræden

Ansøgningen blev ikke godkendt.
Provstiudvalget bemærker den høje udgift til
afskedsreception. Afskedsreceptionen dækkes ikke,
Asmild Sogns menighedsråd søger om 96.267,21 kr. i da det ikke opfylder kravene om en uforudset udgift,
5% midlerne i forbindelse med sognehjælpers
der er tvingende nødvendig. En reception er en
fratræden.
selvvalgt udgift og dækkes derfor ikke af 5%
midlerne.
Sager:
Asmild Sogn - Fratrædelse af sognemedhjælper 2019 Provstiudvalget forventer, at menighedsrådet selv
(2019 - 28191)
dækker udgifterne, da stillingen har været ubesat i 3
måneder, og besparelsen af den manglende
Bilag:
lønudgift kan dække menighedsrådets udgifter.
Asmild fratrædelse sognehjælper

14 - Viborg Stifts Skoletjeneste, Referat fra
bestyrelsesmøde i Viborg Stifts Skoletjeneste for
Kristendomskundskab

Til efterretning.

Sager:
Viborg Domprovsti - Folkekirkens Skoletjeneste i
Viborg Stift (2018 - 7559)
Bilag:
Aktdokument, Referat fra bestyrelsesmøde d. 21.
august 2019, Budgetudkast 2020

15 - Likviditet i Stoholm

Provstiudvalget hjælper Stoholm kirkekasse med

Stoholm sogns menighedsråd søger om et
midlertidigt likviditetslån på 50.000 kr. fra d. 29.
september 2019 til d. 2. oktober 2019 grundet lav
kassebeholdning.

likviditeten, idet provstiet ønsker oplyst et præcist
beløb for det faktiske behov.

Sager:
Stoholm Sogn - Midlertidigt likviditetslån (2019 29086)
Bilag:
Scan_0071

16 - Evt.

17 - Næste møde
Næste provstiudvalgsmøde er tirsdag den 8. oktober
kl. 16 i Ravnstrup, Kirkevej 25-27.
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