Referat
Viborg Østre Provsti – Møder

03. marts 2020 - Provstiudvalgsmøde, Mødet holdes i konfirmandstuen,
Præstegårdsvej 6, Ørum, 8830 Tjele - d. 03-03-2020 kl. 16:00 til 20:30
Indeholder et eller flere lukkede dagsordenspunkter
Deltagere: Anders Kristian Korsbæk Jensen, Bjarne Bæk Markussen, Jørn Iver Bak, Kirsten Poulsen, NielsPeter Lund Jacobsen, Svend Aage Pedersen, Søren Bach Kastberg
Lars Østergaard Nielsen deltog kun under pkt. 1.

Mødepunkt
1 - Orientering om og drøftelse af projekter ved
Ørum Kirke
Ørum-Viskum-Vejrum MR deltager

Referat

Ørum-Viskum-Vejrum Menighedsråd orienterede om
planlagte projekter vedr. renovering af Ørum Kirke,
renovering af kapel-bygning/toilet og byggeri af
graverhus.
Projekterne blev efterfølgende drøftet.
Beslutning overgår til behandling i forbindelse med
budget 2021.

2 - Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

3 - Godkendelse af referat fra mødet den 15. januar
2020.
Referat godkendt og underskrevet.

4 - Årsregnskab 2019, Viborg Østre Provsti.
Årsregnskab 2019 godkendt med følgende stempel:
Godkendelse af årsregnskab
2019, provstiudvalgskassen.
Sager:
Generelt-Økonomi - Årsregnskab - Protokoller mm
(2020 - 347)
Bilag:
Aktdokument, Årsregnskab 2019

Viborg Østre Provstiudvalg. CVR-nr. 22018639.
Regnskab 2019, afleveret d. 19-02-2020 12.33.

5 - Provstikontorets fremtidige placering.
Lukket punkt

Jørn Iver Bak og Bjarne Markussen forlod mødet
under beslutning.
Nyt provstikontor

Sager:
Nyt Provstikontor - Viborg Østre Provsti (2019 29181)
Nyt Provstikontor - Viborg Østre Provsti (2019 29181)
Bilag:
Aktdokument, Bjerringbro Menighedsråd,
Lejekontrakt, Bjerringbro, provstikontor 2020

Der er indgået aftale med Bjerringbro Menighedsråd
om leje af lokaler til provstikontor i stueetagen i den
tidligere præstebolig, Nørregade 33A, Bjerringbro pr.
1.9. 2020. Huset vil inden da blive renoveret.
Månedlig husleje udgør: 5.300 kr. inkl. moms,
svarende til en årlig husleje på 63.600 kr. inkl. moms.
Ud over kontorer er der adgang til fælles faciliteter
herunder adgang til at reservere/bruge mødelokaler.
I lejen er inkluderet: Varme, el, vand, rengøring samt
daglig forbrug af kaffe/the.
Herudover forplejning efter regning.

6 - Vorning-Kvorning-Hammershøj MR,
Kirkegårdsvedtægter til godkendelse

Godkendt med ændring af enkelte formuleringer.

Sager:
Vorning,Kvorning, Hammershøj MR,
Kirkegårdsvedtægter til godkendelse (2020 - 6536)
Bilag:
Aktdokument, Vedtægt Hammershøj kirkegård,
Vedtægt Kvorning kirkegård, Vedtægt Vorning
kirkegård

7 - Vorning-Kvorning-Hammershøj MR, Kvorning
Kirkegård ny belægning på sti.
Vorning-Kvorning-Hammershøj Menighedsråd
ansøger om godkendelse til etablering af
handicapvenligt stibelægning til kirken og rampe.
Overslagspris : 60.000 kr.
Projektet finansieres for egne frie midler.

Sager:
Kvorning Kirke - Ny belægning på sti på kirkegården.
(2020 - 1752)
Kvorning Kirke - Ny belægning på sti på kirkegården.
(2020 - 1752)

Projektet godkendes med finansiering af projektet
for egne midler. Projektet fremsendes til
stiftsøvrigheden. Projektet må ikke iværksættes før
stiftsøvrighedens godkendelse foreligger.

Bilag:
Kvorning K - belægn. på gang B0, Aktdokument

8 - Bjerringbro MR, Kirkegårdsvedtægt til
godkendelse.

Kirkegårdsvedtægt godkendt.

Sager:
Bjerringbro MR, Vedtægter (2020 - 6669)
Bilag:
S25C-920022111510

9 - Karup MR, ansøgning vedr. tagrenovering af
Karup Kirke.
Karup Menighedsråd ansøger om godkendelse af
forprojekt vedr. renovering af tag på Karup Kirke.
Sager:
Karup Kirke - renovering af tag. (2019 - 14800)

Provstiudvalget godkender projektet og fremsender
det til Stiftsøvrigheden med anbefaling.
Provstiudvalget anbefaler løsning med undertag og
maskinstrøgne teglsten af hensyn til såvel økonomi
som holdbarhed, bl.a. på grund af de særlige
omstændigheder, der gør sig gældende som nabo til
flyvestationen.

Bilag:
Aktdokument, Forprojekt 20.01.08. Reduc.str.

10 - Karup MR, Karup Kirkegård ny
begravelsesform.
Karup Menighedsråd ansøger om etablering af nyt
område til plænegravsteder.

Provstiudvalget godkender den ansøgte plan for
kiste- og urnegrave i plæne jf. udtalelse fra
kirkegårdskonsulenten. Samtidig hermed godkender
provstiudvalget de fremsendte
servitutbestemmelser med en enkelt justering.

Sager:
Karup Kirkegård - Kirkegårds vedtægter. (2019 6290)
Bilag:
Karup-Kiste- og urnegrave i plæne-01.2019. docx,
Servitutbestemmelser1(1)

11 - Hjermind MR, ansøgning om renovering af
badeværelse.
Hjermind Menighedsråd ansøger om tilladelse til at
udskifte badeværelse efter vandskade med
udskiftning af rør, vægge, loft og inventar.
Der ansøges om 298.500 kr.
Sager:

Projektet principgodkendes.
Der skal hjemhentes tre tilbud, der fremsendes til
behandling under budget 2021.

Hjermind Præstebolig - Renovering af badeværelse.
(2020 - 3470)
Bilag:
Aktdokument, Tilbud nyt badeværelse - toilet
Hjermind præstegaard, Præstegårdssyn 2019,
Ansøgning badeværelse med underskrift.

12 - Lee-Hjorthede-Skjern MR, Hjorhede Kirke
ansøgning om udskiftning af spir.
Lee-Hjorthede-Skjern Menighedsråd ansøger om
tilladelse til at udskifte spir på Hjorthede Kirke.
Der er hjemhentet tilbud på 30.000 kr.
Beløbet kan tages af egne frie midler.

Provstiudvalget godkender projektet for så vidt
angår økonomien. Projektet fremsendes til videre
behandling. Projektet må ikke iværksættes før
Stiftsøvrighedens godkendelse foreligger.

Sager:
Hjorthede Kirke - Renovering af kirkens spir. (2020 3223)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning udskifte spir, Overslag spir
Hjorthede Kirke, Foto 1 spir, Foto 2 spir, Foto 3 spir,
Foto 4 spir, Foto 5 spir, Foto 6 spir

13 - Rødding MR, ansøgning om refundering vedr.
genhusning af præst.
Rødding Menighedsråd ansøger om 46.900 kr. til
refusion af meromkostning i forbindelse
med genhusning af sognepræst.

Niels-Peter Jacobsen forlod mødet under beslutning.
Provstiudvalget bevilger det ansøgte beløb, dog
modregnes evt. tilbagebetalt depositum.

Sager:
Rødding-Løvel-Pederstrup pastorat - genhusning af
præst 2017/2018. (2018 - 23249)
Bilag:
Aktdokument, J nr. 2019 Husleje-Genhusning -1-7-19

Provstiudvalget har genovervejet tidligere
udmelding. Provstiudvalget er af den opfattelse, at
Præstegårdsudvalget for Vammen-Lindum anmoder de udmeldte rammer giver den bedste langsigtede
løsning. Udmeldingen fastholdes.
om, at provstiudvalget genovervejer kriterier for
etablering af nyt sognehus.
14 - Vammen MR, ansøgning om nyt sognehus.

Sager:
Vammen Menighedsråd - Nyt Sognehus i Vammen.
(2019 - 10778)
Vammen Menighedsråd - Nyt Sognehus i Vammen.
(2019 - 10778)

Bilag:
Overslagsberegninger Vammen Sognegård 300 m2,
Nyt Sognehus-2

15 - Vammen MR, Tilbud fra konservator vedr.
arbejde i Vammen Kirke.

Godkendt med anbefaling af forslag 1. Projektet
overgår til behandling i forbindelse med fastlæggelse
af budget 2021.

Vammen Menighedsråd ansøger om godkendelse af
tilbud vedr. renovering af historisk inventar pga.
angreb af borebiller.
Tilbudene lyder på:
Forslag 1: 304.882 kr.
Forslag 2: 234.273 kr.

Sager:
Vammen Kirke - Borebiller i den gamle altertavle.
(2019 - 37584)
Bilag:
Tilbud_Vammen Kirke

16 - Frederiks MR, ansøgning om udvidelse af
graverhus.

Kirsten Poulsen forlod mødet under beslutning.
Forprojektet godkendes.

Frederiks Menighedsråd ansøger om godkendelse af
forprojekt til udvidelse af graverhus.
Økonomien i projektet er tidligere godkendt.

Sager:
Frederiks MR - Ansøgning om ny maskinhus ved
graverbygning. (2019 - 32115)
Bilag:
Aktdokument, Projektforslag 20.02.08

17 - Bjerringbro MR, ansøgning om nyt klaver.

Jørn Iver Bak og Bjarne Markussen forlod mødet
under beslutning.

Bjerringbro Menighedsråd ansøger om godkendelse
Ansøgningen er godkendt.
af køb af klaver til 63.185 kr.
Finansieringen hentes fra lokal fond.

Sager:
MR Bjerringbro, Ansøgning om nyt klaver (2020 6246)
Bilag:

Ansøgning om fondsmidler, klaver 3 tilbud

18 - Vester Tostrup MR, ansøgning om ekstra
bevilling vedr. fugt i kælder.

Søren Kastberg forlod mødet under beslutning.

Vester Tostrup Menighedsråd ansøger bevilling i
forbindelse med indflytningssyn på 14.800 kr. til
etablering af fugtspærre i kælder.

Der blev orienteret om projektet og anvendelsen af
den nye teknik. Projektet godkendes, og projektet
kan finansieres af egne frie midler.

Sager:
MR Vester Tostrup, Ansøgning om ekstra bevilling
vedr. fugt i kælder (2020 - 6481)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om ekstrabevilling ved fugt
i kælder, Faktura_17540 Protectos 10022020

19 - Vester Tostrup MR, ansøgning om nyt
graverhus.
Vester Tostrup Menighedsråd ansøger om
godkendelse af forprojekt til graverhus til
en kalkuleret sum på 2.590.000 kr. incl. moms - men
excl. nedrivning.

Søren Kastberg forlod mødet under beslutning.
Projektet principgodkendes med en kalkuleret
anlægssum på kr. 2.500.000, der finansieres af egne
midler.

Sager:
Vester Tostrup - Ansøgning om nyt graverhus. (2019
- 32208)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning ved. graverhus, Mail fra
Søren Yde, Ny kapel og graverbygning, Projektforslag
20.02.19

20 - Hvam MR, Ansøgning om renovering af
sognehus.

Anders Jensen forlod mødet under beslutning.

Hvam Menighedsråd ansøger om godkendelse af
projekt vedr. renovering med isolering, etablering
af handicaptoilet og udskiftning af varmesystem.
Projektsum 769.766 kr. Projektet finansieres med
50.000 kr. fra energioptimeringsmidler og 719.766
fra indestående i stiftsmidler.

Finansieringen skal dog delvist ske ved nedbringelse
af egne frie midler supperet af hjemtagelse af
indestående i stiftsmidlerne.

Sager:
Hvam MR, Ansøgning nyt sognehus. (2020 - 6579)
Bilag:
Aktdokument, Scan_0026, Scannable-dokument den
20. feb. 2020 18.05.27, Bækgaardsvej 2[3950]

Projektet er godkendt.

21 - Tjele-Nr. Vinge MR, Fornyet ansøgning vedr.
renovering, Nr. Vinge Kirke.

Fremsendes til Stiftsøvrigheden med anbefaling.
Projektet må ikke iværksættes før endelig
Nr. Vinge Menighedsråd ansøger om godkendelse af godkendelse foreligger fra Stiftsøvrigheden.
fremsendte projekt.
Sager:
Nr. Vinge Kirke, indvendig renovering. (2018 - 5298)
Bilag:
Ansøgning,Stiftet,Renovering,Nr. Vinge.03.02.2020,
Eks. og nye tegninger 1. feb. 2020, Revideret
projektbeskrivelse 1. feb. 2020, Notat vedr.
ændringer, 1. feb. 2020, Revideret overslag, 1 feb
2020

22 - Højbjerg-Elsborg MR, Ansøgning om flytning af
midler.
Overførslen af midler kan ikke godkendes. Beløbet vil
blive modregnet i budget 2021. Projektet kan evt.
Højbjerg-Elsborg Menighedsråd ansøger om
finansieres af egne frie midler.
tilladelse til at overføre 300.000 kr. fra digeprojekt til
etablering af præstelund.
Sager:
Højbjerg-Elsborg Sogne - Flytning af midler fra
digeprojekt til Præstelunden (2020 - 4711)
Bilag:
Højbjerg flytning af midler

23 - Nyt fra Viborg Stifts Skoletjeneste for
Kristendomskundskab

Orientering givet.

Sager:
Folkekirkens Skoletjeneste - Viborg Østre Provsti.
(2018 - 6806)
Bilag:
Aktdokument, skoletjenesten

24 - Eventuelt.
Intet.

25 - Næste møde
Følgende datoer blev ændret:
Efterårets datoer genovervejes.
Tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 16.30.
Tirsdag d. 28. april 2020 kl. 16.30.
Tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 16.30.
Torsdag d. 25 juni 2020 kl. 16.30.
Tirsdag d. 25. august 2020 kl. 16.30.
Torsdag d. 3. september 2020 kl. 19.00 –
budgetsamråd.
Torsdag d. 24.september 2020 kl. 16.30.
Tirsdag d. 3. november 2020 kl. 16.30.
Torsdag d. 3. december 2020 kl. 16.30.

26 - Nyt fra Provstiet.

Tirsdag d. 25. august blev ændret til torsdag d. 20.
august.
Torsdag d. 3. september blev ændret til tirsdag d. 8.
september – budgetsamråd.

Malene Norsgaard er ansat som ny provstisekretær
pr. 15.2. 2020. Ved opstart i stillingen er der en del
kursusaktivitet, og Anette Faarbæk Lilleør fungerer
som mentor. Udgifter finansieres af PUK-kassen.
Der har været udfordringer/ventetid i forbindelse
ændring af bemyndigelser i banker.
Der har været afholdt møde med Kirkeners Sociale
Arbejde i Viborg.
Dorthe Rosendal er ansat som sognepræst og indsat
d. 1.3. i Vester Tostrup-Roum-Hvam Pastorat.
Johanne Langdal Rindsig er ansat som sognepræst i
Karup Pastorat pr. 1.4. og indsættes d. 5.4.
Merete Bøye har fået ansættelse som sognepræst i
Hobro pr. 15.2. Christian Langballe er vendt tilbage i
embedet efter orlov.
Afonso Waco er i 4 uger præstepraktikant i provstiet.

27 - Regnskabs instruks, underskrift af ny
provstisekretær

Regnskabsinstruks godkendt og underskrevet.
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