Referat
Viborg Domprovsti – Møder

PU-møde den 12. november 2019 i Sorte Brødre Hus, St. Sct. Mikkels Gade 12,
Viborg. - d. 12-11-2019 kl. 16:00 til 18:45
Deltagere: Bitten Sivebæk Jørgensen, Knud Erik Christensen, Lillian Storgaard, Svend Aage Madsen, Turi
Bach Roslund, Niels Carsten Marcussen, Thomas Frank
Afbud: Kristine Jersin
Referent: Anette Lilleør

Mødepunkt

Referat

1 - Søndre sogn, Fremlæggelse af planer om nyt
sognehus

Eva-Maria Schulz og Kai Frost orienterede om
processen hidtil, og de udfordringer menighedsrådet
står overfor fremadrettet.

Eva-Maria Schulz og Kai Frost deltager på
menighedsrådets vegne.

2 - Godkendelse af dagsorden og underskrift af
referat

1) Referatet blev underskrevet.
2) Dagsordenen blev godkendt.

1) Underskrift på referat.
2) Godkendelse af dagsorden.

3 - Siden sidst

Thomas Frank orienterede om indkøb af radondosimetre til måling af radon-niveau i præsteboliger.

1) Indkøb af radondosimetre.

4 - PUK-kassen - kvartalsrapport 3. kvartal 2019

Kvartalsrapporten blev godkendt.

Godkendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2019
for PUK-kassen.
Sager:
Viborg Domprovsti - Kvartalsrapporter 3. kvartal
2019 (2019 - 31611)
Bilag:
Kvartalsrapport 3. kvartal 2019

5 - PUK-kassen - budget 2020

Budget 2020 for PUK-kassen blev godkendt og
underskrevet.

Godkendelse af endeligt budget 2020 for PUKkassen.
Sager:
Viborg Domprovsti - PUK-kassen 2020 (2019 - 34002)
Bilag:
Endeligt Budget 2020

6 - Regnskabsinstruks pr. 31/10-2019

Opdateret regnskabsinstruks blev godkendt og
underskrevet.

Godkendelse af opdateret regnskabsinstruks.
Sager:
Viborg Domprovsti - Regnskabsinstruks (2019 33934)
Bilag:
2019.10.31 - Regnskabsinstruks - Folkekirkens lokale
kasser.docx

7 - Samlede revisionsbemærkninger for 2018
Godkendelse af de af PwC fremsendte samlede
revisionsbemærkninger til provstiets kirkekasser i
forbindelse med revision af årsregnskaberne for
2018.

De samlede revisionsbemærkninger blev
gennemgået og godkendt.
De menighedsråd, der har fået bemærkninger
omkring proceduren for udbetaling af skattefrie
kørselsgodtgørelser, skal rette deres nuværende
procedurer.

Sager:
Viborg Domprovsti - Revision 2018 (2019 - 29734)
Bilag:
Samlet afrapportering af revisionsbemærkninger
2018 Viborg Domprovsti

8 - Viborg Domsogn, Renovering af
varmeinstallationer i domprovstegården.
Viborg Domsogns menighedsråd søger om
godkendelse til anvendelse af 35.000 kr. af bevilgede
energimidler til renovering af varmeinstallationer
i Domprovstegården.
Sager:
Viborg Domsogn - varmeanlæg i provstebolig samt
varmepumpe i forhuset Sc. Leonis Stræde (2019 34290)
Bilag:
Ansøgning Varmranlæg 1.11.2019

Thomas Frank forlod mødet.
Ansøgningen blev godkendt med 35.000 kr. af de
bevilgede energimidler.

9 - Houlkær Sogn, Godkendelse af lejekontrakt med Carsten Marcussen forlod mødet.
Kirkernes Social Arbejde i Viborg
Punktet udsættes til næste møde.
Menighedsrådet bedes drøfte kontrakten med
Houlkær sogns menighedsråd søger om godkendelse Kirkernes Sociale Arbejde.
af lejekontrakt med Kirkernes Sociale arbejde i
Viborg.
Sager:
Houlkær Sogn - Lejekontrakt med Kirkernes Sociale
Arbejde i Viborg (2019 - 33879)
Houlkær Sogn - Lejekontrakt med Kirkernes Sociale
Arbejde i Viborg (2019 - 33879)
Bilag:
Aktdokument, Picture (Device Independent Bitmap),
Lejekontrakt - Kirkernes Sociale Arbejde

10 - Ravnstrup Sogn, Etablering af jalousiriste i
loftet i Ravnstrup kirke
Ravnstrup sogns menighedsråd søger om tilladelse
til etablering af jalousiriste i loftet til varmeflytning i
Ravnstrup kirke.
Pengene til etableringen er bevilget af
energimidlerne.

Knud Erik Christensen forlod mødet.
Ansøgning blev godkendt og fremsendes med
anbefaling til stiftet.
Provstiet betaler ikke for udgiften til arkitekten.

Sager:
Ravnstrup Sogn - Udluftningsriste i loft i Ravnstrup
Kirke (2019 - 33909)
Bilag:
Aktdokument, 88496, 96772, 57290

11 - Stoholm Sogn, Likviditetsbudget for resten af
2019
Orientering om møde om Stoholm kirkekasse og
gennemgang af deres budgetbudget.
Sager:
Stoholm Sogn - Økonomisk situation (2019 - 26372)
Stoholm Sogn - Økonomisk situation (2019 - 26372)

Anette Lilleør og Thomas Frank orienterede om
Stoholm menighedsråds udfordringer.
På næste provstiudvalgsmøde deltager 3
repræsentanter fra menighedsrådet, hvor deres
udfordringer drøftes.
Der blev bevilget et midlertidigt likviditetslån for
november måned, så menighedsrådet kan klare
lønudbetalingerne.
Anette Lilleør tager kontakt til menighedsrådet for
oplysning om et præcist behov.

Bilag:
Stoholm likviditetsbudget, Stoholm oversigt over
ligning og driftsbeløb 2014-2020

12 - Vorde-Fiskbæk-Romlund og Tårup-Kvols Sogne, Ansøgningen blev godkendt, for så vidt at

Hjælp til undevisning af minikonfirmander

menighedsrådet selv kan klare det økonomiske i
2019.
Vorde-Fiskbæk-Romlund og Tårup-Kvols sogne søger I 2020 bevilges lån i 5% midlerne på 14.170,05 kr. der
om hjælp til minikonfirmandundervisning.
tilbagebetales i 2021 og som da lægges i kirkekassens
budget.
Sager:
Vorde-Fiskbæk-Romlund og Tårup-Kvols Sogne Hjælp til mini-konfirmandundervisning (2019 29361)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning PU vedr
minikonfirmand_2019, Mini_Konfirmand_til en
begyndelse_2019,
Konfirmandundervisning_takst.2019

13 - Søndermark sogn, Præstebolig

1) Thomas Frank orienterede om forløbet.
Svend Aage Madsen forlod derefter mødet.
1) Orientering om forløb v. Thomas
2) Udgifter til fraflytning, rengøring m.v. blev
2) Fraflytning af bolig og godkendelse af lejekontrakt godkendt.
3) Fremadrettet forløb
Lejekontrakt for ny midlertidig bolig blev godkendt.
- Nedrivning af tjenestebolig
3) Nedrivning af præstebolig blev godkendt.
- Ny bolig
Valget af nedrivningsfirma Højen blev godkendt.
- Godkendelse af rådgiveraftale
Beløbet til nedrivningsfirma skal indeholde alle
udgifter og må ikke overskrides.
Sager:
Ramme til ny bolig blev godkendt til 3,2 mio. kr. incl.
Søndermark sogn - Præstebolig Tyttebærvej (2019 - midler menighedsrådet har til renovering af
31450)
præstebolig i 2019 samt efter aftale benyttes
Søndermark Sogn - BYGGESAG - Ny præstebolig
anlægsmidler bevilget på budget 2020.
(2019 - 34181)
Medregnet i rammen er udgifter til præstekontor
Søndermark Sogn - Leje af midlertidig tjenestebolig med handicap-toilet samt udgifter til terrasse og
(2019 - 34183)
haveanlæg.
Søndermark sogn - Præstebolig Tyttebærvej (2019 - Ny bolig skal være klar til indflytning senest 1.
31450)
november 2020.
Rådgiveraftale på 127.875 kr. blev godkendt.
Bilag:
Beløbet er ikke medregnet i rammen på 3,2 mio. kr.
Aktdokument, Ny præstebolig_Tilbudsbrev
Rammen må ikke overskrides.
22102019, 191016 Tilbud på bygherrerådgivning - Ny
præstebolig Tyttebærvej 37, salg-levering_april2019,
Ansøgning til provstiet ang nedrivning og opførsel af
præstebolig, Højen_Tilbud på
nedrivning_Tyttebærvej 37, 8800 Viborg[9716],
Kingo, Tilbudsbrev[9715] nedbrydning af
præstebolig, Tyttebærvej, Grønning-El-Tilbud på
frakobling af El-installation i præstebolig på
Tyttebærvej 37 - 8800 Viborg, HaldEgeVVS-Overslag
på at afbryde vand og varme på Tyttebærvej 37,
MichaelHansen-Frakobling af kloak-Tyttebærvej 37,
Presse-Information vedr. præstebolig, Mandrup191016 Tilbud på bygherrerådgivning - Ny
præstebolig Tyttebærvej 37, Mandrup-salglevering_april2019, Rambøll-Ny

præstebolig_Tilbudsbrev 22102019, Aktdokument,
Underskrevet lejekontrakt-Sønæshaven 32 (K)
Søndermarks Sogns menighedsråd, Faktura_3423,
Faktura_3424, Aktdokument, 2019-1838 Tyttebærvej
37, 8800 Viborg_DMR rapport bygningsundersøgelse

14 - Vorde-Fiskbæk-Romlund Sogn, Refusion i 5%
midlerne til indkøb af bærbar pc

Ansøgningen blev godkendt med 15.691 kr. i 5%
midlerne.

Vorde-Fiskbæk-Romlund sogns menighedsråd søger
om 15.691 kr. i refusion i 5% midlerne til indkøb af
bærbar pc til nyansat præst.
Sager:
Vorde-Fiskbæk-Romlund sogne - Ny computer til
Johannes Lunn (2019 - 33043)
Bilag:
Aktdokument,
Andelskassen_ny_pc_til_Johannes_lunn

15 - Vestervang sogn, Opgørelse til
Ansøgning blev godkendt med 15.000 kr. i 5%
Forsikringsenheden over udgifter ifm skybrud d. 31. midlerne.
juli 2019
Vestervang sogns menighedsråd søger om 15.000 kr.
i 5% midlerne til dækning af selvrisiko efter
oversvømmelse i kirkens kælderrum d. 31. juli 2019.
Provstiudvalget har på møde den 18. september
bedt menighedsrådet om indsendelse af opgørelse
over de udgifter, der har været forbundet med
ansøgningen.
Sager:
Vestervang Sogn - Oversvømmelse ifm skybrud d. 31.
juli 2019 (2019 - 27858)
Bilag:
Aktdokument, 190369 - Udbetaling af erstatning, Pro
rengøring

16 - Vestervang sogn, Genfremsendelse af 5%
ansøgning om renovering af armaturer
(panikbelysning)
Vestervang sogns menighedsråd genansøger om
21.320 kr. i 5% midlerne til renovering af armaturer
(panikbelysning).
Sager:

Punktet udsættes til næste møde.
Menighedsrådet anmodes om en oversigt over deres
økonomi.

Vestervang sogn - Renovering af armaturer (2019 11860)
Bilag:
Fremsendelsesbrev til Viborg Domprovsti, Ansøgning
om bevilling fra 5 % midlerne

17 - Vestervang sogn, Genfremsendelse af 5%
ansøgning om midler til renovering af belysning

Punktet udsættes til næste møde.
Menighedsrådet anmodes om en oversigt over deres
økonomi.

Vestervang sogns menighedsråd genansøger om
12.678,43 kr. i 5% midlerne til renovering
af belysning.

Sager:
Vestervang sogn - Renovering af belysning (2019 11863)
Bilag:
Fremsendelsesbrev til Viborg Domprovsti, Ansøgning
om bevilling fra 5% midlerne.

18 - Vroue sogn, Istandsættelse af Vroue
præstebolig for 5% midlerne

Ansøgningen blev godkendt med op til 263.515,63 kr.
i 5% midlerne.
Menighedsrådet bør overveje nødvendigheden af
Vroue sogns menighedsråd søger om 263.515,63 kr. i maling af andet end vægge og lofter, og hvis ikke det
5% midlerne til istandsættelse af præstebolig i
kan undgås bør omfanget begrænses til det
forbindelse med præsteskifte.
nødvendige.
Det betyder også at malertilbuddet bliver billigere.
Sager:
Provsten har sammen med
Vroue Sogn - Istandsættelse af Vroue præstegård
præstegårdsudvalgsformanden selv besigtiget
(2019 - 33526)
boligen.
Vroue Sogn - Istandsættelse af Vroue præstegård
(2019 - 33526)
Vroue Sogn - Istandsættelse af Vroue præstegård
(2019 - 33526)
Bilag:
tilbud Thor, tilbud Ulstrup-2, tilbud Ulstrup-1, Tilbud
TBS-2, tilbud TBS-1, Præstegård vedligeholdelse før
indflytning-2, Aktdokument, Faktura_13268

19 - Daugbjerg sogn, Tagvand ved præstebolig

Ansøgningen blev godkendt med 15.914,75 kr. i 5%
midlerne.
Godkendelse af 5% midler til de tidligere godkendte Præsteboligen holdes under løbende observation.
tiltag ved Daugbjerg præstebolig i alt 15.914,75 kr. Provsten besøger boligen igen senere.
Sager:
Daugbjerg Sogn - Problemer med tagvand ved

Daugbjerg Præstebolig (2019 - 25799)
Bilag:
Daugbjerg tagvand faktura

20 - Tårup-Kvols sogn, Istandsættelse af
præstebolig
Tårup-Kvols sognes menighedsråd søger om
209.947,98 kr. i 5% midlerne til istandsættelse af
præstebolig i forbindelse med præsteskifte.

Provstiudvalget godkendte ansøgningen med
209.947,98 kr. i 5% midlerne.
Provstiudvalget gør opmærksom på, at der ved 2 af
posterne tilsyneladende ikke er indhentet tilbud.
Fremadrettet skal menighedsrådet søge
provstiudvalgets godkendelse inden igangsætning af
større istandsættelser.

Sager:
Tårup-Kvols Sogne - Istandsættelse af præstebolig
ifm. præsteskifte (2019 - 34190)
Bilag:
viborg_kirkegaard@mail.dk_20191101_090654

21 - Søndre sogn, Udbygning af Sorte Brødre
Sognegård

Lillian Storgaard forlod mødet.
Menighedsrådet udarbejder en skitse.
Beløbet til udarbejdelsen af skitse tages fra det
tidligere bevilgede beløb afsat til udarbejdelse af
projektet.

22 - Skoletjenesten Budget 2020

Budget taget til efterretning.
Det budgetterede underskud tages af
Skoletjenestens likvide beholdning.

Skoletjenesten fremsender budget for 2020 til
orientering.
Sager:
Viborg Domprovsti - Folkekirkens Skoletjeneste i
Viborg Stift (2018 - 7559)
Viborg Domprovsti - Folkekirkens Skoletjeneste i
Viborg Stift (2018 - 7559)
Bilag:
Aktdokument, ATT48971, ATT37163, Skolekirketjenesten budget 2020

23 - Høring over udkast til cirkulærer til brug for de Ingen bemærkninger.
ordinære valg til menighedsråd i 2020 (KM F2.:
71065)
Høring fra Kirkeministeriet til udkast til cirkulærer til
brug for de ordinære valg til menighedsråd i 2020.
Sager:
Viborg Domprovsti - Høring over udkast til cirkulærer

til brug for de ordinære valg til menighedsråd i 2020
(2019 - 31619)
Bilag:
Aktdokument, 1. Cirkulære om valgret og
valgbarhed, 2. Cirkulære om orienteringsmøde og
valgforsamling, 3. Cirkulære om afstemningsvalg ved
valg til menighedsråd, 4. Cirkulære om indberetning
om valg til menighedsråd, konstituering og kassation
af valgmateriale mv., Høringsbrev til høring over
cirkulærer om valg til menighedsråd, Høringsliste til
høring over cirkulærer om valg til menighedsråd,
Tidslinje for MR-valg 2020, Datasammenskriv af
bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd,
455ff429e8d749ea881f16168c604d75

24 - Fremadrettet kontorfaciliteter

Thomas Frank orienterede om Viborg Østre Provstis
tilbagemelding.
Provstiudvalget afventer svar fra Viborg Østre
Provstis næste provstiudvalgsmøde.

25 - Forberedende budgetsamråd

Det blev besluttet, at sende en opfordring til
menighedsrådene om lokalt at drøfte forslag til
tiltag, som provstiet kan være fælles op.
Forslagene drøftes derefter på det forberedende
budgetsamråd.
Et eksempel kunne være, at provstiet fremover står
for vedligeholdelse af præsteboligerne.

Overvejelser om forberedende budgetsamråd,
herunder forsøgsordning.

26 - Evt.

SAM orienterede om Viborg Internationale
Kirkemusikfestival den 8.-22. marts 2020.
Der holdes koncerter i både bysognene og
landsognene.

27 - Næste møde

Turi Bach Roslund deltager ikke i næste møde.
Provstiudvalgsmødet i januar forsøges afholdt i
Daugbjerg.

Næste møde er tirsdag den 10. december kl. 16 på
Vognmagervej 14.
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Bitten Sivebæk Jørgensen (Viborg
Domprovstiudvalg)

Knud Erik Christensen (Viborg
Domprovstiudvalg)

Lillian Storgaard (Viborg
Domprovstiudvalg)

Svend Aage Madsen (Viborg
Domprovstiudvalg)
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Thomas Frank (Viborg Domprovstiudvalg)
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