Referat for: Viborg Domprovstiudvalg
PU møde 10. oktober 2017. Kl. 16.00
Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Deltagere:
Provst Bjarne Bæk Markussen - konstitueret provst.
Provstiudvalgsformand Jens Erik Larsen.
Provstiudvalgsmedlem Oda Thomsen.
Provstiudvalgsmedlem Birthe Vestergaard.
Provstiudvalgsmedlem Bitten Sivebæk Jørgensen.
Provstiudvalgsmedlem Knud Erik Christensen.
Provstiudvalgsmedlem Lillian Storgaard.
Mødepunkt
1

Underskrivelse af referat og godkendelse af
dagsorden.

Beslutning
a) Referat underskrevet.
b) Dagsorden godkendt.

a) Underskrivelse af referat fra møde afholdt
den 12. september 2017.
b) Godkendelse af dagsorden.
2

Siden sidst - sager til orientering.
a) Opgørelse over 5% midlerne.
b) Skole-kirketjenesten - referat.
c) Henvendelse fra Houlkær sogn vedr. køb af
Aktivitetshuset.

a) Tidligere bevilling på kr. 1.500.000 fra 5 %
midlerne til Asmilds digerenovering annulleres.
Der bevilges i stedet kr. 200.000 som lån i 5%
midlerne. Finansiering af den øvrige del af
projektet kan ske efter ansøgning ved optagelse af
lån i stiftsmidlerne.
Der bevilges op til kr. 50.000 af 5%-midlerne til
Søndre Sogn pga.
manglende boligbidrag.
b) Orientering givet.
c) Orientering givet.

3

Provstiudvalgskassen.

Provstiudvalget godkender revisionsprotokollatet,
og har taget bemærkningerne til efterretning.

Godkendelse af revisionsprotokollat og
revisorerklæring for årsregnskab 2016.
4

Godkendelse af takstblad.

Takstbladet godkendes med tilføjelse af, at taksten
for forlængelse ud over fredningstiden er pr. år.

Godkendelse af nyt takstblad for 2018.
5

Houlkær - ansøgning om 5% midler.

Godkendt.

Menighedsrådet ansøger provstiets
rådighedsbeløb om kr. 16.085 til udbedring af
utætheder og råd i nogle plader og træværk på
klokketårnet. Der er vedlagt fakturaer på det
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Mødepunkt

Beslutning

samlede beløb til endelig behandling.
6

Houlkær - kontaktperson.

Ansøgningen kan ikke imødekommes.

Menighedsrådet ansøger om refusion af
merudgifter kr. 16.484,77 i forbindelse med
præstens valg til posten som kontaktperson i
menighedsrådet.
7

Mønsted kirkegård - udbedring af hække.

Godkendt. Provstiudvalget bevilger kr. 42.237 af
5%-midlerne.

Menighedsrådet ansøger om en ekstra bevilling
på kr. 42.237 inkl. moms, til udbedring af de
mest medtagne hække på kirkegården.
8

Søndre Sogns præstebolig.

Lillian Storgaard forlod mødet under beslutningen.

Menighedsrådet ansøger om kr. 250.000 til
istandsættelse af præstebolig og erstatning af
eksisterende skur med nyt, mindre skur samt
afskærmning mod nabogrunden.

Godkendt. Provstiudvalget bevilger kr. 250.000 af
5%-midlerne.

9

Eventuelt.

Eva-Maria Schulz er pr. 15.10.17. ansat som
sognepræst i Søndre Sogn.
Byrådet har valgt selvbudgettering.
Provstisekretær Henriette Hedegaard fungerer som
provstisekretær for Domprovsti. Arbejdet udføres
om aftenen og aflønnes derfor med faktor 1,25.
Byggeregnskab for renovering af Sdr. Rind Kirke
færdiggøres først, når domprovsten er tilbage.
Midlerne til honorering af ekstra arbejde af Mads
Gram kan bevilges af kirkekassen.
Danske kirkedage afholdes i 2019 i Herning.

10

Næste møde.

Næste møde (konstituerende) afholdes torsdag d.
16.11. 2017 kl. 16.00 på vognmagervej 14, 8800
Viborg
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