Referat
Viborg Domprovsti – Møder

PU-møde den 14. juli 2020 - d. 14-07-2020 kl. 16:00 til 18:00
Deltagere: Bitten Sivebæk Jørgensen, Knud Erik Christensen, Turi Bach Roslund, Niels Carsten Marcussen,
Kristine Jersin, Thomas Frank
Afbud: Svend Aage Madsen, Lillian Storgaard

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2 - Siden sidst

Intet.

3 - Daugbjerg sogn, grusmagasin

Ansøgningen blev godkendt med 73.968,75 kr. i 5%
midlerne.

Daugbjerg menighedsråd søger om 73.968,75 kr. i 5%
midlerne til nyt grusmagasin.

Sager:
Daugbjerg Sogn - Grusmagasin (2020 - 19882)
Bilag:
Ansøgning om tilskud til grusmagasin, tilbud på
grusmagasiner

4 - Asmild sogn, kordegns fratræden
Asmild sogns menighedsråd søger om 69.135,18 kr. i
5% midler til udbetaling af ferie og særlig ferie til
fratrådt medarbejder.
(Der udbetales penge til feriekonto for feriepenge
optjent i perioden 1/9-19 - 31/5-20 indefrysningsperioden - disse penge indefryses af
feriekonto).
Sager:
Asmild Sogn - Fratrådt kordegn (2020 - 19921)

Ansøgningen blev godkendt med 69.135,18 kr. i 5%
midlerne.

Bilag:
Underskrevet ansøgn kordegns fratrædelse,
Lønseddel til ansøgning, Ansøgning fratrædelse
kordegn.xlsx

5 - Houlkær sogn, radonmåling

Kirstine Jersin og Carsten Marcussen forlod mødet.

Houlkær sogns menighedsråd søger om 11.250 kr. i
5% midlerne til dækning af udgifter til yderligere
radonundersøgelser.

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

Sager:
Houlkær Sogn - Radonmåling tjenestebolig (2020 11437)
Bilag:
Ansøgning om midler fra 5%-puljen, Radonundersøgelse

6 - Houlkær sogn, ekstraordinær udgift vedr.
orgelrenovering
Houlkær sogns menighedsråd orienterer i
forbindelse med orgelrenovering om flere
beskadiget orgelpiber end først antaget.
På denne baggrund ønsker menighedsrådet
mulighed for senere på året at søge om
kompensation i 5% midlerne, såfremt kirkekassens
økonomi bliver trængt.

Kristine Jersin og Carsten Marcussen forlod mødet.
Provstiudvalget bevilgede 28.000 kr. ekstra til
orgelrenoveringen i 5% midlerne.

Sager:
Houlkær Sogn - Orgelrenovering (2020 - 4334)
Houlkær Sogn - Orgelrenovering (2020 - 4334)
Bilag:
Ekstraordinær udgift vedr. orgelrenovering,
Ansøgning om 5%-midler vedr. renovering af
Houlkær Kirkes orgel, HOULKÆR prospekt 2020
tilbud 070720

7 - Houlkær sogn, Ansøgning om ændret anvendelse Kristine Jersin og Carsten Marcussen forlod mødet.
af ligningsmidler
Provstiudvalget godkendte ansøgning om ændret
Houlkær sogns menighedsråd søger om tilladelse til brug af ligningsmidler.
ændret anvendelse af ligningsmidler.
Oprindeligt var ligningsmidler givet til omfugning af Der skal laves et internt regnskab for det og ikkemurværk, men menighedsrådet ønsker at ændre
brugte midler hensættes til formålet evt. overskud
planerne, således der i stedet for hel omfugning af anvendes til klimaskærmen.
murværk foretages partiel omfugning af dele af

murværket. Besparelsen ønskes anvendt til
imprægnering udsatte de murværket, der tidligere
har været præget er vandindtrængning.
Imprægneringen forventes at ville holde i ca. 10 år.
Sager:
Houlkær Sogn - Ændret anvendelse af ligningsmidler
(2020 - 20461)
Bilag:
Ændret anvendelse af ligningsmidler

8 - Søndre sogn, konfirmandhjælp

Godkendt for 2020 og 2021. Provstiet aftaler
nærmere med menighedsrådet.

Sager:
Søndre Sogn - Hjælp og støtte til konfirmand- og
minikonfirmandundervisning (2020 - 19760)
Bilag:
Sv mulighed for midler til hjælp til minikonfirmandundervisning og støtte til
konfirmandundervisning

9 - Vridsted sogn, sikring af affaldsplads

Orientering ved Thomas Frank.
Menighedsrådet anmodes om at fremsende en
ansøgning i 5% midlerne med tilbud.

10 - Resultat af provstesyn

Orientering ved Thomas Frank.

11 - Budget 2020

Kort status ved Thomas Frank.

12 - Budgetønsker 2021

De fremsendte budgetønsker blev gennemgået.
Der foretages endelig behandling på næste
provstiudvalgsmøde.

Sager:
Viborg Domprovsti - Budget 2021 for
menighedsrådene (2020 - 10903)
Bilag:
Budgetønsker 2021 opd. 30-06-20

13 - Kirkernes Sociale Arbejde og Folkekirkens
Familiestøtte

Indstilling til menighedsrådene om støtte afgøres på
næste provstiudvalgsmøde.

14 - Evt.

Intet.

15 - Næste møde
Mandag den 10. august på Vognmagervej 14 kl. 16.
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Bitten Sivebæk Jørgensen (Viborg
Domprovstiudvalg)

Knud Erik Christensen (Viborg
Domprovstiudvalg)

Turi Bach Roslund

Niels Carsten Marcussen

Kristine Jersin (Viborg Domprovstiudvalg)

Thomas Frank (Viborg Domprovstiudvalg)
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