Referat
Viborg Domprovsti – Møder

PU-møde den 9. juni. - d. 09-06-2020 kl. 16:00 til 18:00
Deltagere: Bitten Sivebæk Jørgensen, Knud Erik Christensen, Lillian Storgaard, Turi Bach Roslund, Svend
Aage Madsen, Thomas Frank
Afbud: Niels Carsten Marcussen, Kristine Jersin
Referent: Anette Lilleør

Mødepunkt

Referat

1 - Underskrift af referat og godkendelse af
dagsorden

1) Referat blev underskrevet.
2) Der blev tilføjet følgende punkter til dagsordenen:
Punkt 14: Tårup-Kvols sogne, 5% midler til
radonundersøgelse.
Punkt 15: Søndre sogn, Prøvegravning.
Punkt 16: Viborg Kirkegård, Maskinel sænkning af
kister i grav.
Punkt 17: Viborg Domsogn, lån til istandsættelse af
forhuset Sct. Leonis Stræde 1.

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

Herefter blev følgende punkter rykket:
Punkt 18: Evt.
Punkt 19: Næste møde.
Dagsordenen blev herefter godkendt.
2 - Siden sidst

Thomas Frank orienterede om udmeldingen af 2.
foreløbige budgetudmelding samt om ny politik
omkring udlån der betyder, at stifterne fremover skal
kreditvurdere de enkelte provstier, før udlån kan
godkendes.

3 - Renoveringsprojekt vedr. Domprovstegården

Thomas Frank forlod mødet.
Renoveringsprojektet af forhuset til
Domprovstegården blev godkendt.

Sager:
Viborg Domprovsti - Istandsættelse af provstikontor Der er byggeopstartsmøde i næste uge.
Sct. Leonis Stræde 1 (2020 - 10396)
Viborg Domprovsti - Istandsættelse af provstikontor
Sct. Leonis Stræde 1 (2020 - 10396)
Bilag:
Materiale til brug for godkendelse - Nyt
provstikontor, 20-02164-2 Afgørelse
2000930_925308_0, Resultat-anlægsbudget-

indstilling -25.05.2020, Samlet projektmateriale - nyt
provstikontor, Referat MR-møde 200220, Referat
menighedsrådsmøde 280520

4 - Sdr. Rind sogn, Istandsættelse af graverbygning

Projektet blev godkendt og fremsendes til stiftet.
Menighedsrådet har selv midler til istandsættelsen.

Sdr. Rind sogns menighedsråd søger om
godkendelse af projekt vedr. istandsættelse af
graverbygning.
Sager:
Sønder Rind Sogn - Kloakarbejde på Sdr. Rind
Kirkegård (2020 - 4497)
Sønder Rind Sogn - Kloakarbejde på Sdr. Rind
Kirkegård (2020 - 4497)
Sønder Rind Sogn - Kloakarbejde på Sdr. Rind
Kirkegård (2020 - 4497)
Bilag:
SV Til Sdr. Rind MR, Dokumentation ifm.
renoveringombygning af graverhuset (STPR F2
791021), Jørgen sørensen tilbud - 22-02-2020 - 10.11
(1), Jimmie Larsson tilbud - 22-02-2020 - 10.16 (1),
Sdrrind2018.projekt.-komprimeret, SV Til Sdr. Rind
MR, Hvordan er økonomien i projektet om
renovering af graverhuset (STPR F2 817979)

5 - Vorde-Fiskbæk-Romlund sogne, Istandsættelse
af graverbygning
Vorde-Fiskbæk-Romlund Sognes
menighedsråd søger om godkendelse af projekt
vedr. istandsættelse af graverbygning

Projektet blev godkendt og fremsendes til stiftet.
Der er ikke taget stilling til finansieringen.
Provstiudvalget ønsker at besigtige projektet før
igangsætning.

Sager:
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

6 - Tårup-Kvols sogne, Varmepumpe
Tårup-Kvols sognes menighedsråd søger om 18.375
kr. i 5% midler til installation af varmepumpe i

Ansøgning blev godkendt på 18.375 kr. i 5%
midlerne.

præsteboligen.
Sager:
Tårup-Kvols Sogne - Udskiftning af varmepumpe i
præstebolig (2020 - 14791)
Bilag:
viborg_kirkegaard@mail.dk_20200511_155301

7 - Tårup-Kvols sogne, Feriepenge til
lokalfinansierede præster
Tårup-Kvols sognes menighedsråd søger om
49.645,52 kr. i 5% midler til h.h.v.
feriepengeafregning for tidligere ansat
lokalfinansieret præst samt kørselsgodtgørelse til
nyansat præsts kørsel til obligatorisk
efteruddannelse.

Ansøgningen for dækning af feriepenge til tidligere
overenskomstansat præst blev godkendt med 31.277
kr. i 5% midlerne.
Ansøgningen for dækning af kørselsudgifter til
nyansat præsts kørselsudgifter i forbindelse med
kurser kr. 18.368, blev ikke godkendt.
Sammen med menighedsrådet skal der følges op på
dette, og der skal fremsendes en ansøgning til
provstiudvalget til dækning af driftsunderskuddet for
2019.

Sager:
Tårup-Kvols Sogne - Feriepenge til fratrådt præst
samt befordring til nyansat præst (2020 - 14793)
Bilag:
viborg_kirkegaard@mail.dk_20200511_154711

8 - Vestervang sogn, Oversigt vedr. ungdomspræst
for 2019

Ansøgningen blev godkendt med 29.240,03 kr. i 5%
midlerne.

Vestervang sogns menighedsråd søger om 29.240,03
kr. i 5% midler til dækning af underskud i forbindelse
med aflønning af ungdomspræst.
Sager:
Vestervang Sogn - Refusion af løn vedr.
ungdomspræst 2019 (2020 - 16310)
Bilag:
Vestervang

9 - Dollerup sogn, Fakturaer for anskaffelse af
KaBoo samt kursus i samme
Dollerup sogns menighedsråd søger om udbetaling
af 5% midler til anskaffelse af kalendersystem
(5.995,00 kr.) samt kursus i kalendersystem til
medarbejder (8.479,00 kr.) i alt kr. 14.474.

Sager:

Ansøgningen blev godkendt med 14.474 kr. i 5%
midlerne.

Dollerup Sogn - Ny sognemedhjælper/sekretær,
indkøb af telefon til (2019 - 34705)
Bilag:
Dollerup

10 - Viborg Domsogn, Dækning af underskud i 2020 Thomas Frank forlod mødet.
p.g.a. Covid-19
Ansøgningen blev godkendt med en
underskudsgaranti på op til 100.000 kr. i 5% midlerne
Viborg Domsogns menighedsråd søger om dækning gældende for regnskab 2020.
af muligt underskud på regnskab 2020 for
Vurderer menighedsrådet senere, at dette beløb ikke
forventeligt 100.000 kr. på grund af manglende
er dækkende, må de søge igen.
indtægter under Covid-19.
Dette er dog ikke ensbetydende med en automatisk
godkendelse.
Sager:
Viborg Domsogn - Underskudsgaranti i 2020 (2020 16575)
Bilag:
Indtægtstab 2020

11 - Kirkernes Sociale Arbejde
Udsat fra sidste møde. Kirkernes Sociale Arbejde i
Viborg Kommune søger om 150.000 kr. i tilskud til
løn til koordinator.

Beslutningen skal med på budgetsamråd i august.
Der er enighed om at drøfte dette med Viborg Østre
Provsti til det næste fælles budgetudvalgsmøde.

Sager:
Kirkernes sociale Arbejde i Viborg - Ansøgning om
støtte (2019 - 34265)
Kirkernes sociale Arbejde i Viborg - Ansøgning om
støtte (2019 - 34265)
Bilag:
Ansøgning koordinatorløn Viborg Domprovsti og
Viborg Østre Provsti, Budget for
frivillighedskoordinatorens løn 2021, VS
Anbefalinger af KSA, Anbefaling af KSA fra Houlkær v
Lotte Martin Jensen, Anbefaling af KSA fra HøjbjergElsborg v. Peter Fischer-Nielsen, Anbefaling af KSA v
Smollerup Mønsted og Duagbjerg, Anbefaling vedr
KSA fra Vestervang v Karen Stubkjær, Anbefaling
Ørum Viskum Vejrum, Arresten - KSA, KSA AsmildTapdrup

12 - Ny dato for Stifts- og Visionsdag
Stifts- og visionsdag er flyttet fra den 13. maj til den
20. oktober 2020 kl. 16-20 i Egeris Kirke i Skive.

Taget til efterretning.

13 - Viborg Stifts Skoletjeneste

Taget til efterretning.

Til orientering.
Sager:
Viborg Domprovsti - Folkekirkens Skoletjeneste i
Viborg Stift (2018 - 7559)
Bilag:
Referat fra bestyrelsesmøde i Vibsko 14. maj 2020,
Skole-kirketjenesten regnskab 20.04.2020

14 - Tårup-Kvols sogne, 5% midler til
radonundersøgelse

Ansøgningen blev godkendt med 11.250 kr. i 5%
midlerne.

Tårup-Kvols sogns menighedsråd søger om 11.250
kr. i 5% midlerne til dækning af udgifter til yderligere
radonundersøgelser.
Sager:
Tårup-Kvols Sogn - Radonmåling tjenestebolig (2020
- 4740)
Bilag:
2020 06 03 Provsti ansøgning 5 % midler Radon

15 - Søndre sogn, Prøvegravning
Søndre sogns menighedsråd søger om godkendelse
af prøvegravning før byggeri af nyt sognehus kan
igangsættes.

Ansøgningen blev godkendt.
Der er ikke taget stilling til finansieringen samt evt.
følgeudgifter ved prøvegravningen.

Sager:
Søndre Sogn - Opførelse af sognehus (2019 - 31190)
Bilag:
Tillægsansøgning vedr. prøvegravning Søndre Sogn

16 - Viborg Kirkegård, Maskinel sænkning af kister i Taksten for maskinel sænkning af XL-kister blev
grav
godkendt.
Provstiudvalget ønsker en drøftelse med bestyrelsen
Viborg Kirkegård søger om godkendelse af takst for i de tilfælde, hvor der ikke er pårørende til at hjælpe
maskinel sænkning af kiste i grav, hvor pårørende
med at bære med henblik for en evt. takst for dette.
eller begravelsesfirma ikke kan eller ikke ønsker at
bære og sænke kisten i grav ved begravelse på
Viborg Kirkegård.
Sager:
Viborg Kirkegård - Takst for hjælp til kistesænkning

(2020 - 16974)
Bilag:
2020 02 06 ansøgning om takst for kistesænkning

17 - Viborg Domsogn, lån til istandsættelse af
forhuset Sct. Leonis Stræde 1, Viborg

Thomas Frank forlod mødet.
Der blev godkendt en låneramme på 1.310.375 kr.

Godkendelse af låneramme i 5% midlerne til
Turi Bach Roslund, Bitten Sivebæk samt Anette
istandsættelse af forhuset ved Sct. Leonis Stræde 1, Lilleør blev nedsat i et udvalg til anskaffelse af
Viborg.
inventar.

18 - Evt.

Forespørgsel om kommende provstesyn - datoerne
er på trapperne.
Forslag om udsendelse af evalueringsskema efter
næste års majsamtaler.

19 - Næste møde

Som udgangspunkt holdes der ikke møde i juli med
mindre der dukker sager op, der kræver hurtig
håndtering. Der indkaldes til et ekstraordinært
møde, såfremt der kommer presserende sager.
Næste planlagte møde afholdes den 10. august kl. 16
på Vognmagervej.

Næste møde er efter planen den 14. juli. Det er ind
til videre uvist, om det holdes. Det afhænger af
indkomne ansøgninger.
I august holdes møde den 10. august kl. 16 på
Vognmagervej.
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