Referat
Viborg Domprovsti – Møder

PU-møde den 4. februar 2020. - d. 04-02-2020 kl. 16:30 til 18:45
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 - Godkendelse af dagsorden og underskrift af
referat.

Punkt 8 var faldet ud af dagsorden.
Punkt 8. Endeligt budgetsamråd

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

1) Referat fra sidste møde blev underskrevet.
2) Dagsordenen blev godkendt.

2 - Siden sidst.

1) Ingen kommentarer til materialet.
2) Menighedsrådet har indhentet 2 tilbud. Det
1) 16 etagers byggeri ved Søndersø.
billigste er medsendt dagsordenen.
2) Maling af præstebolig ifm præsteskifte - Sparkær- Menighedsrådet har fået grønt lys til at sætte
Gammelstrup præstebolig.
arbejdet igang.
3) Stoholm kirkekasse likviditet.
På sigt må provstiudvalget forvente renovering af
h.h.v. køkken og badeværelse, som menighedsrådet
Sager:
dog selv har pengene til.
Viborg Domprovsti - Byggeri ved Søndersø (2019 3) Stoholm menighedsråd har ultimo januar lånt
39467)
25.000 kr. i 5% midlerne, som tilbagebetales primo
Sparkær-Gammelstrup Sogne - Istandsættelse af
februar.
præstebolig ifm vakance (2020 - 2571)
Bilag:
Aktdokument, Projektet, Udtalelse fra
kirkegårdskonsulenten, Aktdokument, Beskrivelse
malerarbejde Sparkær præstegård, Tilbud Sparkær
præstegård

3 - Provstikontorets fremtid.
Forslag til plan for ny provstikontor.

4 - Sjørslev-Almind-Lysgård Sogn, Nyansættelse af

Provsten præsenterede 3 muligheder for fremtidig
placering af provstikontoret.
1) I lejede lokaler et sted i Viborg, 2) I forhuset til
Domprovstegården, 3) I en sognegård ved een af
Viborgs bykirker.
Provstiudvalget besluttede at arbejde videre med
muligheden for kontorets fremtidige placering i
Domprovstegården.
Bitten Sivebæk forlod mødet.

organist

Ansøgningen om at opslå organist-stillingen på 21
timer/uge blev godkendt.

Sjørslev-Almind-Lysgårds sogns menighedsråd søger
om godkendelse til opslag af organist-stilling på 2021 timer pr. uge.
Sager:
Sjørslev-Almind-Lysgård Sogne - Ansættelse af ny
organist (2020 - 1428)
Sjørslev-Almind-Lysgård Sogne - Ansættelse af ny
organist (2020 - 1428)
Bilag:
Aktdokument, Stillingsoptælling_Organist_200113,
Aktdokument, Stillingsoptælling_Organist_200121

5 - Houlkær Sogn, 5% midler til udbedring af
pludselig opstået skade i præsteboligen
Hedevænget 29

Kristine Jersin og Carsten Marcussen forlod mødet.
Ansøgningen blev godkendt med 15.595 kr. i 5%
midlerne.

Houlkær sogns menighedsråd søger om 15.595 kr. i
5% midlerne til reparation af utæt tag og udskiftning
af beskadiget emhætte efter indtrængen af vand.

Sager:
Houlkær Sogn - Skade efter vandindtrængen i
præstebolig (2019 - 39456)
Bilag:
Aktdokument

6 - Houlkær Sogn, 5%-midler til lydisolerende døre i Kristine Jersin og Carsten Marcussen forlod mødet.
7B
Ansøgningen blev godkendt med 26.925 kr. i 5%
midlerne.
Houlkær sogns menighedsråd søger om 26.925 kr. til Såfremt menighedsrådet ønsker at vælge den dyrere
3 lydisolerende døre til lokalerne i 7B.
løsning må menighedsrådet prioritere pengene af
Det er fremkommet på MUS-samtale med
driften.
diakonipræsten, at det ikke er muligt at tale
fortroligt i h.h.v. grupperum og på diakonipræstens
kontor.
Sager:
Houlkær Sogn - Lyddøre i lokalerne på Odshøjvej 7B
(2019 - 39450)
Bilag:
Aktdokument, Jørgen Sørensen, HS-Byg, Picture
(Device Independent Bitmap), Picture (Device
Independent Bitmap)

7 - Foreløbigt budgetsamråd 31. marts 2020
Emner til dagsorden?
Klokkeslet?

Tidspunktet for det forberedende budgetsamråd er
kl. 17-19.
Det bliver serveret boller med pålæg, kaffe og the til
at starte med.
Forslag fra provstiudvalget til fælles tiltag/aktiviteter:
Hjælp til vedligehold af præsteboliger, fælles
kontaktperson, hjemmeside, kalendersystem, fælles
regnskabskontor, fælles konfirmandevent.
Det blev foreslået at invitere Steen Hedemann
Andreassen til at fortælle om Kirkernes Sociale
Arbejde i Viborg.

8 - Endeligt budgetsamråd 13. august 2020

Tidspunktet for det endelige budgetsamråd er kl. 1719, hvor der sluttes af med optænding af grill.
Placeringen er endnu uvis.

9 - Evt.

Bitten Sivebæk orienterede om møde med Kirkernes
Sociale Arbejde i Viborg (KSA) hvor også Knud Erik
Christensen deltog.
SAM orienterede om sognegrænser i Arnbjerg Søndermark sogn ønsker grænser som
skoledistrikterne, Asmild sogn ønsker ikke at dele
Arnbjerg. Menighedsrådet i Søndermark sogn har
taget menighedsrådet i Asmild sogns ønske til
efterretning.
Der afholdes Midtvejskonference for Folkekirkens
liturgiarbejde i Odense den 25. april. Provstiet skal
finde 2 personer der deltager.
Det sendes rundt til præsterne, så Viborg Domprovsti
deltager med 1 præst og 1 provstiudvalgsmedlem
(Bitten Sivebæk eller Carsten Marcussen).
Provstiet er blevet spurgt om der vil være fælles
annoncering om (fælles?) orienteringsmøder i
forbindelse med det forestående
menighedsrådsvalg. Der var enighed om en fælles
annonce der henviser til de respektive kirker/sognes
hjemmesider.

10 - Næste møde

SAM meldte afbud til næste møde.

Næste møde afholdes den 10. marts i Daugbjerg
Konfirmandstue.
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