Referat
Viborg Domprovsti – Møder

PU-møde den 10. december 2019 - d. 10-12-2019 kl. 16:00 til 18:15
Deltagere: Bitten Sivebæk Jørgensen, Knud Erik Christensen, Lillian Storgaard, Svend Aage Madsen, Turi
Bach Roslund, Niels Carsten Marcussen, Kristine Jersin, Thomas Frank

Mødepunkt

Referat

1 - Stoholm Sogn, Likviditetsudfordringer

Repræsentanter fra Stoholm menighedsråd, Mogens
Faarbæk, Ejner Skovhus og Per Balleby, redegjorde
for baggrunden for de udfordringer, som Stoholm
kirkekasse står med.
Det blev aftalt med repræsentanterne fra
Stoholm menighedsråd, at provstiet
støtter kirkekassens økonomi i fornødent omfang.
Menighedsrådet fremover selv sørge for betaling af
fakturaer med en funktionsadskillelse mellem
kordegn og kasserer.
Provstisekretæren kontakter kassereren i starten af
uge 51 med henblik på at sikre kirkekassens likviditet
til lønudbetalingen ultimo december.

Sager:
Stoholm Sogn - Økonomisk situation (2019 - 26372)
Bilag:
Aktdokument, Scan_0076

2 - Dollerup Sogn, Fremlæggelse af manglende
dækning af løn til sekretær og sognemedhjælper.

Repræsentanter fra Dollerup og Finderup
menighedsråd, Per Hesselberg og Kjeld Bach,
sammen med sognepræst Hanne Ellemann Rytter
fremlagde baggrunden for deres udfordringer i
forbindelse med ansættelse af ny
sognehjælper/sekretær.

3 - Godkendelse af dagsorden og underskrift af
referat

1) Referatet fra sidste møde blev underskrevet.
2) Dagsorden blev godkendt med følgende tilføjelser:

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

Punkt 19. Hjælp til præster til
konfirmandundervisning.
Punkt 20. Asmild Sogn, Træfældning på Asmild
Sager:
Kirkegård.
Viborg Domprovsti - Årsregnskab 2018 (2019 - 6966) Punkt 21. Vorde-FiskbækRomlund Sogne, Helhedsplan for Vorde Kirkegård.
Bilag:
Til Viborg Domprovsti, Godkendelse af årsregnskab Herefter blev følgende punkter rykket:
2018
Punkt 22. Evt.
Punkt 23. Næste møde.
4 - Siden sidst

1) Orientering om stiftets godkendelse af
årsregnskab 2018.

1) Stiftets godkendelse af årsregnskab 2018.
2) Møde med LMO.
3) Forlængelse af forsøg under Forsøgsramme 1.
4) Kirkernes sociale arbejde.

2) Orientering om møde afholdt med LMO.
3) Orientering om forlængelse af forsøg under
Forsøgsramme 1.
4) Orientering om ansøgning fra Kirkernes Sociale
Arbejde og planlagt møde.

Sager:
Kirkernes sociale Arbejde i Viborg - Ansøgning om
støtte (2019 - 34265)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning til Stiftsrådet - Viborg
Domprovsti - Viborg Østre Provsti 010920-310821

5 - Dollerup sogn, Manglende dækning af løn til
sekretær og sognemedhjælper
Beslutningspunkt som følge af orientering fra
Dollerup sogns menighedsråd om manglende
dækning af løn til nyansat medarbejder.
Sager:
Dollerup Sogn - Ny sognemedhjælper/sekretær,
indkøb af telefon til (2019 - 34705)

Anskaffelse af pc til
nyansat sognemedhjælper/sekretær
samt kalendersystem blev godkendt i provstiets 5%
midler.
Provstiudvalget er indstillet på at arbejde sammen
med menighedsrådet omkring den manglende
økonomiske dækning af nyansat medarbejder.
Provstiet og menighedsrådet mødes igen i det nye år
med henblik for at finde en løsning på
finansieringen.

Bilag:
brev til Thomas Frank

6 - Sjørslev-Almind-Lysgård sogne, Foreløbig
godkendelse af tilbud på nyt orgel i Sjørslev kirke
Sjørslev-Almind-Lysgård menighedsråd søger om
foreløbig godkendelse af orgelprojekt til Sjørslev
Kirke.
Sager:
Sjørslev-Almind-Lysgård Sogne - Orgel Sjørslev Kirke
(2019 - 20805)
Bilag:
ansøgning om principgodkendelse Viborg
Stiftsøvrighed 6-11-19, skrivelse til Viborg
Domprovsti nov 2019, rådgivningsskrivelse 10-1-19
Jens Chr. Hansen, 190321 Sjørslev (Viborg
Domprovsti) Underhåndsbud, 27.05.2019 Tilbud på
nyt orgel til Sjørslev Kirke fra Frobenius, 19.08.19
Sjørslev facade version 2 Frobenius, 19.08.19 Sjørslev
grundplan version 2 Frobenius, Sjørslev1 Frobenius,
Sjørslev2 Frobenius, Sjørslev3 Frobenius, Sjørslev4
Frobenius, Sjørslev offer 2019 tilbud fra Tomaz
Mocnik, DK-Sjorslev_2-1 Mocnik, DK-Sjorslev_2-2
Mocnik, SERVICE AND MAINTENANCE AGREEMENT

Bitten Sivebæk forlod mødet.
Ansøgningen blev godkendt. Med hensyn til
økonomien skal menighedsrådet søge fondsstøtte og
selv sørge for at sætte penge til side af egne midler,
uden at det belaster økonomien i kirkekassen.
Provstiet fremsender projektet til stiftet.

Mocnik, 190926 Sjørslev anbefaling, Sjørslev2019
Registrering og forslag ved pulpitur fra Søren
Andersen

7 - Sjørslev-Almind-Lysgård sogne, Tilladelse til
installering af automatisk klokkeringning og
dørlukning i Sjørslev kirke

Bitten Sivebæk for lod mødet.
Ansøgningen om automatisk ringning blev godkendt.
Efter aftale med provstiet bruges graverens
overskydende tid på renholdelse af
Sjørslev-Almind-Lysgård sognes menighedsråd søger præstegårdshaven samt vedligeholdelse af
om tilladelse til installering af automatisk
pastoratets hjemmeside.
klokkeringning samt dørlukning i Sjørslev kirke.
Samtidig søges der om tilladelse til, at overskydende
gravertimer anvendes til opfølgning og
vedligeholdelse af Sjørslev-Almind-Lysgård kirkers
hjemmeside.
Sager:
Sjørslev-Almind-Lysgård - Automatisk ringning og
dørlukning i Sjørslev Kirke (2019 - 34889)
Sjørslev-Almind-Lysgård Sogne - Hjælp til
præstegårdshaven i Sjørslev (2019 - 38616)
Bilag:
brev til Viborg Domprovsti om tilladelse til
automatisk klokkeringning i Sjørslev kirke nov 2019,
Tilbud Ringe- og kimeanlæg enkelt okt. 2019
Kirkeklokken, Tilbud låsautomatik okt. 2019
Kirkeklokken, Sjørslev Kirke Linear Magnet DP2030H
11102019 Dansk Kirkeklokketeknik, Thubalka okt.
2019, Tilbud Kirke Silkeborg Låseteknik nov. 2019,
Tilbud på elektronisk aflåsning kirkedør 191105
D.E.TekniQ, Aktdokument

8 - Ravnstrup Sogn, Ændret brug af energimidler

Knud Erik Christensen forlod mødet.
Ansøgningen blev godkendt.

Ravnstrup sogns menighedsråd søger om ændret
brug af energimidler.
Udgiften til varmeflytning var ikke så dyr som
forventet, og derfor søger menighedsrådet om
tilladelse til at anvende overskydende penge til
isolering af varmerør.
Sager:
Viborg Domprovsti - Energimidler 2018-2019 (2018 30363)
Bilag:
Aktdokument

9 - Viborg Kirkegård, Leasing af varevogn

Som udgangspunkt er provstiudvalget imod leasing.

Ren undtagelsesvis godkendes leasingen som en
Viborg Kirkegård søger om tilladelse til leasing af
forsøgsordning.
varevogn til kirkegården.
Efter leasingsordningens udløb skal der evalueres på
ordningen og provstiudvalget have en
Sager:
tilbagemelding herpå.
Viborg Kirkegård - Leasing af varevogn (2019 - 33329) ANSØGNINGEN ER TRUKKET TILBAGE DEN 11.
Viborg Kirkegård - Leasing af varevogn (2019 - 33329) DECEMBER.
Bilag:
2019 Renault Trafic - Leasing med service 02, 2019
10 24 Provsti ansøgning om leasing bil,
Aktdokument,
viborg_kirkegaard@mail.dk_20191204_103345

10 - Indkøb af tolkeudstyr til internationale tilbud
Peter Fischer-Nielsen, Stiftspræst for økumeni,
mission og religionsmøde i Viborg Stift, søger
om 4.553 kr. til indkøb af tolkeudstyr til anvendelse
ved bl.a. internationale gudstjenester.

Provstiudvalget ønsker selv af anskaffe et
tolkeudstyr, som skal have fast plads i Viborg
Domkirke.
Udstyret kan udlånes til andre kirker i Viborg
Domprovsti, og må benyttes til internationale
aktiviteter i Viborg Domkirke.

Sager:
Viborg Domprovsti - Møde om internationale tilbud
(2018 - 35155)
Bilag:
Aktdokument, Peter Fischer-Nielsen - 24 units
kuffert incl tilbehør

11 - Vestervang Sogn, Genfremsendelse af
ansøgning om 5% midler til renovering af lys
Vestervang sogns menighedsråd genansøger om
12.678,43 kr. i 5% midlerne til renovering af
belysning.
Kvartalsrapport pr. 27. november er fremsendt til
belysning af kirkekassens økonomi.
Sager:
Vestervang sogn - Renovering af belysning (2019 11863)
Vestervang sogn - Renovering af belysning (2019 11863)
Bilag:
Aktdokument, Kvartalsrapport 01.01.2019 27.11.2019, Ansøgning om bevilling fra 5% midlerne.

Ansøgningen blev godkendt med 12.678,43 kr. i 5%
midlerne.

12 - Tapdrup Sogn, Ansøgning om 5 % midler ifm
fjernelse af træ fra kirkegården

Ansøgningen blev afvist. Menighedsrådet skal gøre
brug af deres frie midler.

Tapdrup sogns menighedsråd søger om 8.200 kr. i
5% midlerne til fjernelse af kastanjetræ fra
kirkegården.
Sager:
Tapdrup Sogn - Kastanjetræ på kirkegården fjernet
(2019 - 24999)
Tapdrup Sogn - Kastanjetræ på kirkegården fjernet
(2019 - 24999)
Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, P1100710

13 - Daugbjerg Sogn, Ventilation i Daugbjerg
præstebolig

Ansøgningen blev godkendt med 8.737,50 kr. i 5%
midlerne.

Præstegårdsudvalget i Daugbjerg-MønstedSmollerup søger om 8.737,50 kr. i 5%
midlerne opsætning af ventilator i præsteboligen.
Sager:
Daugbjerg Sogn - Ventilator til kælder i præstebolig
(2019 - 37314)
Bilag:
Ventilation Daugbjerg

14 - Daugbjerg Sogn, Etablering af regnvandsledning Ansøgningen blev godkendt med 17.881,25 kr. i 5%
ved Daugbjerg Præstebolig
midlerne.
Præstegårdsudvalget i Daugbjerg-MønstedSmollerup søger om 17.881,25 kr. i 5% midlerne til
etablering af regnvandsledning på gårdspladsen ved
præsteboligen.
Sager:
Daugbjerg Sogn - Etablering af regnvandsledning ved
præstebolig (2019 - 37316)
Bilag:
Regnvandsledning Daugbjerg

15 - Stoholm Sogn, Lydlæg

Menighedsrådet har fremsendt et ekstra tilbud der
lyder på 17.312,50 kr.
Stoholm sogns menighedsråd søger om 22.203,13 kr. Ansøgningen blev godkendt med 17.312,50 kr. i 5%
5% midlerne til nyt lydanlæg til kirke og sognegård. midlerne.

Sager:
Stoholm Sogn - Lydanlæg til Stoholm Kirke (2019 37745)
Stoholm Sogn - Lydanlæg til Stoholm Kirke (2019 37745)
Bilag:
Aktdokument, Frekvensomlægning 2020 ændring,
Mikrofon løsning V1, Scan_0078

16 - Udkast til procedure vedr. sikring af indeklima i Udkast til procedure for sikring af indeklima i
tjenesteboliger
tjenesteboliger for præster blev gennemgået og
godkendt.
Udkast til procedure vedr. sikring af indeklima i
tjenesteboliger
Sager:
Viborg Domprovsti - Provstemøde 6. december 2019
(2019 - 35529)
Bilag:
Sikring af indeklima i tjenesteboliger for præster

17 - Dato for foreløbig budgetsamråd og endelig
budgetsamråd.

Foreløbigt budgetsamråd er fastlagt til den 31. marts
2020.
Endeligt budgetsamråd er fastlagt til den 13. august
2020.
Provstiudvalgsmøde den 11. august er flyttet til den
10. august 2020 i stedet for.

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

Taget til efterretning.

Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Stifts
Skoletjeneste til orientering.
Sager:
Viborg Domprovsti - Folkekirkens Skoletjeneste i
Viborg Stift (2018 - 7559)
Bilag:
referat d. 28. november 2019

19 - Hjælp til præster til konfirmandundervisning
Nogle præster har efterspurgt hjælp til
konfirmandundervisning.
Provsten ønsker lov til at lønne faglig kvalificeret

Godkendt.
Provsten skal ved brug af dette efterfølgende
orientere provstiudvalget på første kommende
møde.

assistance til at aflaste de præster, der efterspørger
hjælp.

20 - Asmild Sogn, Træfældning på Asmild Kirkegård Ansøgningen blev godkendt.
Asmild Sogns menighedsråd ansøger om
godkendelse til fældning af træ på Asmild Kirkegård
Sager:
Asmild Sogn - Fældning af træ på kirkegården (2019 38207)
Bilag:
Aktdokument

21 - Vorde-Fiskebæk-Romlund Sogne, Helhedsplan
for Vorde kirkegård

Ansøgningen om brug af stiftsmidler til
konsulentbistand til udarbejdelse af beskrivende
myndighedsprojekt til ombygning af eksisterende
Vorde-Fiskbæk-Romlund sognes menighedsråd
kapel til graverfaciliteter og dåbsværelse blev
søger om godkendelse til brug af midler fra salg af
godkendt.
sognehus til brug på konsulentbistand udarbejdelse Ansøgningen om brug af stiftsmidler til
af projekt ombygning af kapel til graverfaciliteter og konsulentbistand til udarbejdelse af helhedsplan for
dåbsværelse samt til udarbejdelse af helhedsplan for Vorde Kirkegård blev godkendt.
kirkegården.
Ansøgningen om leje af sanitet/spisevogn blev afvist.
Derudover søger menighedsrådet også om
Medarbejderne må bruge sognegården.
godkendelse af leje af sanitet/spisevogn.
Sager:
Vorde-Fiskbæk-Romlund Sogne - Ombygning af
kapel ved Vorde Kirke (2019 - 37822)
Bilag:
Aktdokument, 2019 Ombygning Kapel til Graver- og
dåbsværelse Vorde Kirke, 2019 Kapel tegn 0, 2019
Kapel tegn 1, 2019 Kapel tegn 2, 2019 Kapel tegn 3

22 - Evt.

Bitten Sivebæk refererede fra møde på Stiftet for alle
provstier og distriktsforeninger i Viborg Stift.

23 - Næste møde
Næste møde er tirsdag den 14. januar 2020 kl. 16 i
Daugbjerg, Sejsbækvej 2.
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