Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 4. juli 2017. Kl. 12.15
Mødested: Vognmagervej 14

Deltagere:
Domprovst Thomas Frank.
Provstiudvalgsformand Jens Erik Larsen.
Provstiudvalgsmedlem Oda Thomsen - meddelt afbud.
Provstiudvalgsmedlem Birthe Vestergaard.
Provstiudvalgsmedlem Bitten Sivebæk Jørgensen.
Provstiudvalgsmedlem Knud Erik Christensen.
Provstiudvalgsmedlem Lillian Storgaard - meddelt afbud.
Provstiudvalgsmedlem John Melchiorsen.
Provstisekretær Berit Rasmussen.
Mødepunkt
1

Underskrivelse af referat og godkendelse af
dagsorden.

Beslutning
a) Referatet blev underskrevet.
b) 2 nye punkter blev tilføjet som pkt. 5 og 6.

a) Underskrivelse af referat fra møde afholdt
den 9. maj 2017.
b) Godkendelse af dagsorden.
2

Siden sidst - sager til orientering.

a) Intet at bemærke.

a) Opgørelse over 5% midlerne.

b) Taget til efterretning.

b) Status Energioptimering og - screening.

c) Positive tilbagemeldinger.

c) Evaluering Inspirationsforum.

d) Thomas Frank holder studieorlov i perioden 1.
september til 30. november. Provsten i Viborg
Østre Provsti afløser.

d) Orientering om pasning af provstiet under
provstens orlov.

e) Thomas Frank orienterede.
e) Orientering om præsteboligen Ll. Sct. Peders
Stræde.
3

Daugbjerg-Mønsted-Smollerup
præstegårdsudvalg - ansøgning om 5%
midler.

Provstiudvalget bevilgede tilladelse til
igangsætning af arbejdet og betaler af 5% midler
indenfor søgte beløb.

Ekstra tilbud vedr. udskiftning af 2 porte i
garagen.
4

Houlkær kirke - ansøgning om 5% midler

Menighedsrådet anmodes om at fremsende regning
til provstiet, når arbejdet er udført.

Ansøgning om 5% midler til udbedring af
utætheder og råd i nogle plader og træværk.
5

Houlkær kirkecenter

Thomas Frank orienterede.

Menighedsrådet arbejder med at købe/leje

Undersøge hvilke senarier er der, evt. hvor mange
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Mødepunkt

6

Aktivitetshuset, beliggende ved siden af kirken,
bl.a. som hjemsted for den kommende
diakonipræst.

timer der skal bruges på rengøring.
Leje-/købspris søges fremskaffet.

Midlertidig opnormering af sognepræst i
Asmild grundet vækst i sognet.

Thomas Frank orienterede.

Menighedsrådet har flere gange henvendt sig til
stiftet om opnormering uden held. Der er en
udfordring og vi har lige haft en sygemelding,
så vi vil kunne støtte arbejdet med opnormering
svarende til 20% som gør nyansat fuldtidsansat
midlertidigt.
7

Beslutning

Viborg Pilgrimsherberg.

Provstiudvalget bevilgede midler til opnomering af
stillingen med 20%. I 2017 bevilges beløbet af 5%
midlerne.

Provstiudvalget bevilgede kr. 26.248,75 af 5%
midlerne.

Under rammen til herberg i provstiet søges om
udbetaling af kr. 26.248,75 til indkøb af
køjesenge.
8

Finderup kirke - varmeforsyning.

Menighedsrådet anmodes om at tage kontakt til en
skorstensfejer for at få defekte rør/kanal tætnet.

Drøftelse af notat fra varmekonsulent Poul
Klenz Larsen over varmeforsyningen i kirken.
9

10

11

Daugbjerg konfirmandhus

Thomas Frank orienterede.

Ansøgning fra Daugbjerg om omforandring af
sognegården. Provsten indstiller, at arbejdet
sættes i gang grundet behovet. Menighedsrådet
har egne midler til brug for finansiering.

Provstiudvalget bevilligede tilladelse til at gå i
gang med arbejdet.

Dollerup menighedsråd - messehagel
Ansøgning om tilladelse til køb af messehagel
og messeskjorte til Hald Ege kirke til jubilæet
1. oktober. Menighedsrådet har selv midlerne
hertil.

Thomas Frank orienterede.
Provstiudvalget kan ikke godkende ansøgningen,
da udgiften til murarbejdet ikke er afklaret.
Provstiudvalget er i tvivl om, om menighedsrådet
har tilstrækkelige frie midler.
Provstiudvaglet anbefaler at der laves en
indsamling.

Sjørslev-Almind-Lysgård kirkegård vedtægt.

Provstiudvalget kunne ikke godkende vedtægten
for så vidt angår §7 og §30.

Ansøgning om godkendelse af vedtægt.
12

Provstiudvalgskassen

Kvartalsrapporten blev godkendt.

Kvartalsrapport for 2. kvartal til godkendelse.
13

Vedtagelse af budget 2018 med henblik på
endelig godkendelse ved kommunen.

A: Forslag til den samlede økonomiske ramme i
provstiet blev godkendt.

A: Den samlede økonomiske ramme i provstiet:

B: Forslag til 2. udmelding 2018 til kirkekasserne
blev godkendt..
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Mødepunkt

Beslutning

B: Kirkekasserne - 2. udmelding 2018.
C: Ønsker til budget 2018 fra kirkekasserne.
D: Nye anlæg i 2018 v/lån.
E: Særlige vedtægtskrævende provstiprojekter
2018:
- Kirkemusikfestival
- Studietur for præsterne
- Konfirmandevent
- Provstiband
- 24 timers løb
- Elektronisk kirkegårdskort
- Energiforbedringer i provstiet
- Natkirke
- Ungdomspræst
- Tilskud til stiftet ang. medier
- Tilskud til provstiets herberg
F: 5% midler.
G: Provstiudvalgskassen
- Skole-kirkesamarbejde
- Det bindende Stiftsbidrag

C: Skema over anlægsønsker til budget 2018 og
forslag til bevilling blev gennemgået og anlæg
besluttet.
Provstiudvalget besluttede at iværksatte udvalgte
projekter ved energipuljen i 2017.
D: Restsummen anvendes til nedbringelse af lån.
E: Vedtægtskrævende projekter blev drøftet og
behandlet for budget 2018.
- Kirkemusikfestival: Bevilget kr. 50.000
- Studietur til præster: Udskudt til 2019
- Konfirmandevent: Bevilget kr. 50.000
- Provstiband: Bevilget kr. 75.000
- 24 timers løb: Bevilget kr. 20.000
- Elektronisk kirkegårdskort: Bevilget kr. 200.000
- Energiforbedringer i provstiet:: Bevilget kr.
1.000.000
- Natkirke: Bevilget kr. 50.000
- Ungdomspræst: Bevilget kr. 30.000
- Tilskud til stiftet ang. medier: Kunne ikke
bevilges
- Tilskud til provstiets herberg: Bevilget kr. 25.000
F: Forslag til fastsættelse af 5% midler til budget
2018 blev drøftet og godkendt.
G: Forslag til budget for provstiudvalgskassen 2018
blev drøftet og godkendt.

14

Planlægning af Endeligt Budgetsamråd.

15

Eventuelt.

16

Næste møde.

Endeligt budgetsamråd afholdes den 14. august fra
kl. 19.00 – 20.00.
Offentligt møde om valg til provstiudvalg og
stiftsråd afholdes fra kl. 20.00 - 21.30

8. august 2017 i Houlkær.

8. august 2017.
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