Referat
Viborg Domprovsti – Møder

PU-møde den 21. april 2020 via Skype - d. 21-04-2020 kl. 16:00 til 18:00
Deltagere: Bitten Sivebæk Jørgensen, Knud Erik Christensen, Lillian Storgaard, Turi Bach Roslund, Svend
Aage Madsen, Niels Carsten Marcussen, Kristine Jersin, Thomas Frank
Carsten Marcussen deltog fra punkt 8.

Mødepunkt

Referat

1 - Underskrift af referat og godkendelse af
dagsorden

Referatet blev godkendt. Underskrift kommer, når vi
igen må mødes.
Der blev tilføjet følgende punkter:
Punkt 13: Tiltag i forbindelse med nedlukning:
annonce og drive-in gudstjeneste.
Punkt 14: Fælles annoncering af orienteringsmøder.
Under punktet Næste møde: Drøftelse om
majsamtaler.
Herefter blev følgende punkter rykket:
Punkt 15: Evt.
Punkt 16: Næste møde.
Dagsorden blev herefter godkendt.

2 - Siden sidst

Thomas Frank orienterede om annonce sat i Viborg
Nyt, Viborg Stifts Folkeblad samt Fjends Folkeblad i
forbindelse med påsken.

3 - Vejledende lønblad pr. 1. april 2020

Det vejledende lønblad blev godkendt.

Godkendelse af opdateret vejledende lønblad pr. 1.
april 2020.
Sager:
Viborg Domprovsti - Vejledende lønblad (2018 19468)
Bilag:
2020 Vejledende lønblad pr. april 2020

4 - Regnskabsinstruks

Regnskabsinstruksen blev godkendt. Underskrift

kommer, når vi igen må mødes.
Godkendelse af opdateret regnskabsinstruks.
Sager:
Viborg Domprovsti - Regnskabsinstruks (2019 33934)
Bilag:
2020.04.16 - Regnskabsinstruks - Folkekirkens lokale
kasser.docx

5 - Budget til personalekonsulent

Det blev vedtaget at øge budgettet med 5.000 kr.

Regnskabet for personalekonsulenten viser et samlet
underskud i 2019.
Vesthimmerlands provstiudvalg foreslår, at vi
prisregulerer det afsatte beløb med yderligere kr.
10.000 fra hvert provsti fra 2021. Således det er
muligt at bevillige kurser inden for den afsatte
økonomiske ramme. Nyt beløb vil derefter blive
190.000 kr.

Sager:
Viborg Domprovsti - Fælles HR-stilling (2020 - 3751)
Bilag:
Budget HR 2021

6 - Viborg Kirkegård, Tilrettede vedtægter samt
kommentarer til provstiudvalgets bemærkninger

Vedtægten blev godkendt.

Viborg Kirkegård søger om godkendelse af tilrettede
vedtægter efter kommentarer fra provstiudvalget.

Sager:
Viborg Kirkegård - Vedtægter (2020 - 3575)
Bilag:
2020 23 03 Brev provsti vedr. bemærkninger, 2019
12 10 VEDTÆGTER Viborg Kirkegård

7 - Viborg Domsogn, Myndighedsprojekt
Viborg Domsogn søger om godkendelse
af myndighedsprojekt til revitalisering og
transformation af våbenhus, forkirke og krypt.
Sager:

Projektet blev godkendt til videre sagsbehandling i
stiftet.

Viborg Domsogn - Myndighedsprojekt (2020 - 11481)
Viborg Domsogn - Myndighedsprojekt (2020 - 11481)
Bilag:
Aktdokument, 20200320 Viborg
Domkirke_Myndighedsprojekt endelig-2komprimeret

8 - Mønsted Sogn, Løvsuger og hækplanter
Mønsted sogns menighedsråd søger om 5%
midler til såvel udskiftning som etablering af
hækplanter på kirkegården - i alt 17.000 kr., samt
70.000 kr. til anskaffelse af ny løvsuger.

Menighedsrådet blev bevilget restsum kr. 5.100 i 5%
midlerne til indkøb 300 hækplanter til plantning ved
urnegravstederne. Indkøb af de øvrige hækplanter
blev ikke godkendt. Finansiering af dette må
menighedsrådet tage med til majsamtalerne.
Anskaffelse af ny løvsuger blev godkendt med 70.000
kr. i 5% midlerne.

Sager:
Mønsted Sogn - Anskaffelse af Hækplanter og
løvsuger (2020 - 11478)
Bilag:
ansøgning løvsuger og hækplanter., tilbud løvsuger

9 - Stoholm Sogn, Etablering af køl til Stoholm kapel Sagsbehandling udskydes.
Stoholm sogns menighedsråd søger om godkendelse
af etablering af køl i Stoholm kapel (beløbet - 87.375
kr. - er tildelt på budget 2020) samt 14.375 kr. i 5%
midlerne til elektriker til tilkobling af strøm.
Sager:
Stoholm Sogn - Etablering af køl i kapel (2020 11492)
Bilag:
Aktdokument, Scan_0087, Scan_0088, Scan_0089

10 - Vorde-Fiskbæk-Romlund, Ombygning af kapel
på Vorde kirkegård
Vorde-Fiskbæk-Romlund sognes menighedsråd
søger om godkendelse af ombygning af kapel på
Vorde Kirkegård.
Projektet er anslået til 1.090.000 kr. hvoraf
menighedsrådet har ca. 360.000 kr. i stiftsmidler
samt 108.000 kr. i frie midler, der er afsat til
ombygningen.

Sager:

Sagsbehandling udskydes og tages op til
majsamtalen med menighedsrådet.
Provstiudvalget ønsker at besøge faciliteterne og få
beskrevet projektet.

Viborg Domprovsti - Byggesag - Vorde Kirke - Vorde,
Fiskbæk, Romlund - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser (2020 - 11539)
Bilag:
Opsummering, Faktura_1530, 2019 Vorde-FiskbækRomlund, helhedsplan for Vorde kirkeg=5rd.docx (1),
2020 Kontrakt, 2020 Kontrakt underskrevet, Øst
facade, Vest facade, Syd facade, Stueplan, Snit B-B,
Snit A-A, Situationsplan, Nord facade

11 - Midtvejskonference for Folkekirkens
liturgiarbejde er udskudt til den 16. januar 2021

Taget til efterretning.

Midtvejskonference for Folkekirkens Liturgi arbejde
er udskudt til den 16. januar 2021.
Sager:
Viborg Domprovsti - Midtvejskonference om
Folkekirkens liturgiarbejde (2020 - 4327)
Bilag:
Aktdokument

12 - Visionsdag den 13. maj 2020 i Skive

Taget til efterretning.

Visionsdagen i Skive den 13. maj er udskudt til
september måned. Dato er endnu ikke fundet.
Sager:
Viborg Domprovsti - Indbydelse til Visions &
Inspirationsdag for provstiudvalg, provster og Viborg
Stiftsråd (2019 - 11787)
Bilag:
Aktdokument

13 - Tiltag i forbindelse med nedlukning.
Drive-in arrangement
Henvendelse fra en gruppe fra Viborg,
der planlægger en drive-in koncert med plads til ca.
100 personer en søndag først i maj.
Vi er blevet tilbudt mulighed for at deltage med f.x.
en drive-in gudstjeneste. Pris 12.000 kr.
Annonce
Vi har haft god respons på annoncen op til påske i
Viborg Stifts Folkeblad, Viborg Nyt og Fjends
Folkeblad.

Drive-in arrangement
Drive-in arrangement blev godkendt, hvis det er
præster, der vil deltage.
Annonce
Provstiudvalget er velvillig indstillet. Provsten tager
det med præsterne til deres næste møde torsdag
den 23. april.

Der er forslag om en lignende annonce med
præsterne f.x. op til Kr. Himmmelfartsdag/St.
Bededag.

14 - Fælles annoncering i forbindelse med
orienteringsmøder.
Forslag om fælles annoncering i aviserne i
forbindelse med de kommende
orienteringsmøderne med angivelse af tid og sted.

Det blev aftalt, at Knud Erik Christensen tager fat i
kordegn Flemming Damgaard fra Vestervang sogn
for koordinering. Vær opmærksom på at annoncen
også skal i Fjends Folkeblad.

15 - Evt.

Intet.

16 - Næste møde

Næste møde fastholdes til torsdag den 14. maj kl. 19
på Vognmagervej 14.

Torsdag den 14. maj kl. 19 efter de sidste
majsamtaler.

Majsamtaler
Fastholder 5. + 6. maj med 4 deltagere fra
provstiudvalget og op til 6 deltagere fra
menighedsrådene.
Møderne holdes så vidt muligt i mødesalen.
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