Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 9. maj 2017. Kl. 16.00
Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

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

Underskrivelse af referat og godkendelse af
dagsorden.
a) Underskrivelse af referat fra møde afholdt
den 18. april 2017.

Beslutning
a) Referatet blev underskrevet.
b) 3 nye punkter: 9 Viborg Domkirke, 10 Stoholm
kirkekasse og 11 Ravnstrup kirkekasse.

b) Godkendelse af dagsorden.
2

3

4

Siden sidst - sager til orientering.

a) Intet at bemærke.

a) Opgørelse over 5% midlerne.
b) Status konfirmandevent 22/3 2017.

b) Der var mange positive tilbagemeldinger fra
arrangementet. Forslag om at prøve arrangementet
igen, evt. med voksne.

First Agenda

Thomas fortalte om projektet.

Mulighed for etablering af forsøg med
elektronisk dagsorden og referatstyring i
udvalgte sogne i 2018.

Provstiudvalget besluttede at spørge Tårup-Kvols
menighedsråd og Søndermarks sogns menighedsråd
om de ville deltage i et forsøg.

Elektronisk kirkegårdskort

Det er behov og interessen for det.
Materiale fra Struer provsti.
Provstiudvalget vil bakker op om projektet.

Mulighed for provstistyret etablering af
elektronisk kirkegårdskort ved fælles tilbud og
koordinering i 2018.
5

Brug af Pilgrimshus.
Drøftelse af brug af Pilgrimshus i Viborg til
konfirmander og menighedsråd samt mulighed
for at støtte den sidste fase af etableringen.
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Thomas orienterede.
Fra den 15. september og til huset åbner igen, vil
man gerne have mulighed for at konfirmander og
menighedsråd kan bruge huset gratis.
Provstiudvalget er sindet at støtte op omkring køb
af senge med kr. 50.000, under forudsætning af at
det bliver så lokalerne kan bruges som ønsket.
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Mødepunkt
6

Tapdrup kirkegård - vedtægt.

Beslutning
Provstiudvalget godkendte vedtægten.

Ansøgning om godkendelse af
kirkegårdsvedtægt.
7

Asmild kirke - dige.
Tilbud på rådgivning vedrørende fornyelse af
kirkegårdsdiget.

8

Vejledende lønblad.

Provstiudvalget kan ikke godkende tilbudet.
Provstiudvalget anbefaler at stiftets
byggesagkyndige kontaktes.

Det korrigerede lønblad 2017 blev godkendt.

Korrigeret lønblad 2017.
9

10

Viborg Domkirke.
Godkendelse af budget for Domkirkens projekt.

Thomas Frank orienterede.
Provstiudvalget godkendte budgettet, men undrer
sig over, at man ikke rammer det samme beløb som
tidligere.

Stoholm kirkekasse.

Provstiudvalget bevilgede et likviditetslån på kr.
100.000.

Ansøgning om likviditetslån.
11

Ravnstrup

Knud Erik orienterede, hvorefter han forlod mødet.

Ansøgning om dækning af udgifter i
forbindelse med graver afsked.

Provstiudvalget bevilgede kr. 41.256 til feriepenge
og kr. 10.000 til telefon, arbejdstøj, IT og printer.
Menighedsrådet skal være opmærksom på, at de
sparede midler skal bruges til at styrke likviditeten.

12

Eventuelt.

13

Næste møde.
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4. juli kl. 12.00
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