Referat
Viborg Østre Provsti – Møder

03. november 2020 - Provstiudvalgsmøde. - d. 03-11-2020 kl. 16:30 til 20:00
Deltagere: Anders Kristian Korsbæk Jensen, Bjarne Bæk Markussen, Jørn Iver Bak, Niels-Peter Lund
Jacobsen, Svend Aage Pedersen, Søren Bach Kastberg, Kirsten Poulsen, Lars Raahauge

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2 - Godkendelse af referat.

Godkendt.

3 - Godkendelse af Menighedsrådenes syn 2020.

Synsrapporter er godkendt med tilføjelse af, at
arbejdet kan iværksættes såfremt menighedsrådet har
økonomi hertil, og at der ikke kræves særskilt
godkendelse heraf.

Sager:
Syn Viborg Østre Provsti 2020 - Kirkegårdssyn (2020 - Iværksættelse af anlægsopgaver, der overstiger kr.
50.000, kræver altid
16038)
provstiudvalgets godkendelse. Dertil kommer, at der
uanset omkostning er en række opgaver, der
Bilag:
forudsætter myndighedsgodkendelse.
syn
Se venligst vedlagte brochure " Hvem må hvad i
byggesager".

4 - Godkendelse af revisionsprotokollat for
kirkekassernes årsregnskab 2019.
Oversigt over revisions påtegninger til
kirkekasserne.
Sager:
Årsregnskab - Kirkekasserne - Afrapportering af
revisionen for 2019 (2020 - 31376)
Bilag:
Udkast til Provstiudvalgets påtegninger i

Alle årsregnskaber i provstiet er forsynet med en
blank påtegning, hvilket betyder, at de
bemærkninger, der er noteret i
revisionsprotokollerne, ikke har betydning for
rigtigheden af årsregnskabet.
Følgende gennemgående forhold har givet anledning
til bemærkninger:
1) Der er i samtlige kirkekasser en manglende
funktionsadskillelse, idet enefuldmagter i forhold til
likvide midler udgør en risiko.

kirkekassernes regnskaber for 2019 (003),
afrapportering Viborg Østre Provsti-2

2) Manglende oplysninger om indgående
samarbejde med andre menighedsråd jf. §42a i lov
om menighedsråd, herunder udarbejdelse af
biregnskab for samarbejdet.
Provstiudvalget vil understrege, at det er vigtigt, at
menighedsrådene tager stilling til protokollatet, og
skriver beslutningen til referat.
Forslag til tekst:
Protokollatet blev gennemgået og revisions
bemærkninger blev taget til efterretning. Hertil kan
føjes konkrete beslutninger til bemærkninger.
Godkendt.

5 - Godkendelse af kvartalsrapport for
provstiudvalgskassen.

Godkendt.
Provstiudvalget vil på næste møde gennemgå
bevillinger og udbetalinger på henholdsvis 5% midler,
energimidler og initiativpuljen.

Sager:
Kvartalsrapport - 2020 - Viborg østre provsti (PUK)
(2020 - 15669)
Bilag:
kvartalsrapport 3.kvt PUK

6 - Ørum-Viskum-Vejrum MR, Ansøgning til
initiativpuljen.

Godkendt.

Ørum-Viskum-Vejrum Menighedsråd ansøger om
videoudstyr til kirken på kr. 30.000 fra Initiativpuljen.
Sager:
Ansøgning - Ørum-Viskum-Vejrum MR initiativfonden (2020 - 27523)
Bilag:
initiativfond-videoudstyr

7 - V. Tostrup MR, Ansøgning om ansættelse af
daglig leder/kontaktperson.
V. Tostrup Menighedsråd ansøger om tilskud til

Søren og Anders forlod lokalet under beslutningen.
Provstiudvalget drøftede udfordringerne i forhold til
løsning af kontaktpersonens opgaver.

ansættelse af daglig leder/kontaktperson på 4 timer
Provstikontoret skærper fokus på hjælp til
pr. uge, til at varetage opgaverne i de 3 sogne.
udarbejdelse af materiale til kontaktpersonerne.
Endvidere opfordrer provstiudvalget til, at
Sager:
Ansøgning - V. Tostrup MR - Kontaktperson (2020 - menighedsrådene gør brug af personalekonsulenten,
der på HR-området sidder inde med stor viden og
29902)
erfaring.
Bilag:
I forhold til den konkrete ansøgning kan
Ansøgning om ansættelse af Dagligleder
menighedsrådene inden for den bevilgede
driftsramme selv disponere og dermed også prioritere
at tilkøbe ekstern hjælp til løsning af opgaven.
Provstiudvalget kan ikke bevillige midler hertil.

8 - Vindum-Brandstrup MR ansøger om
tagrenovering af anneks ved Vindum Kirke.

Projektet er godkendt på provstiudvalgsmøde d. 25
juni 2020 med henblik på udarbejdelse af projekt.

Vindum-Brandstrup Menighedsråd ansøger om
godkendelse af udbudsprojekt.

Det fremsendte forprojekt fremsendes til
Stiftsøvrigheden med anbefaling af
principgodkendelse heraf.

Projektet på kr. 158.000 finansieres af egne frie
midler.
Sager:
Byggesag - Vindum Kirke - utæt tag (2020 - 17284)
Bilag:
Udbudsprojekt. Tegn. 1 - 3

9 - Frederiks MR - Ansøgning om Klokkestabel.
Frederiks Menighedsråd ansøger om en klokkestabel
og automatisk ringning.
Projektet finansieres for egne midler i indestående
stiftsmidler.
Sager:
Ansøgning - Frederiks - Klokkestabel (2020 - 29956)
Bilag:
Ansøgning til provstiet Projekt Klokkestabel

Projektet fremsendes til Stiftsøvrigheden med
anbefaling af principgodkendelse heraf.

10 - Vammen Præstegård - Renovering af
kloaksystem.

Renoveringen bliver noget dyrere end først forventet,
bl.a. pga. separation af spildevand og kloakvand.
Der er fremsendt to tilbud. Der bevilges kr. 308.063 af
5 % midlerne.
Projektet er godkendt og kan iværksættes.

11 - Vammen Sognegård.
Opfølgning på møde med
Vammen præstegårdsudvalg.

Svend Aage orienterer om mødet afholdt d. 28.10.20.
med Vammen Præstegårdsudvalg.
Provstiudvalget vil gerne understøtte sognenes
kirkelige liv og give mulighed for tidssvarende
faciliteter for menighed, præst og graver. Derfor har
provstiudvalget bevilget kr. 5 mio. til etablering af nyt
sognehus.
Beslutningen er fortsat betinget af, at stald og lade
rives ned, idet vedligeholdelse af de 711 m2 store
bygninger over tid vil belaste provstiets økonomi og
dermed reducere muligheden for at styrke øvrige
sognes kirkelige liv.
Tidligere beslutning fastholdes.

12 - Tjele Kirke, skimmel i orgel.
Tjele-Nr. Vinge Menighedsråd ansøger om kr.
102.775 af provstiudvalgets rådighedsbeløb, til
rensning og renovering af orgel.

Provstiet godkender ansøgningen og bevilliger kr.
102.775 kr. samt en affugter til kirken.
Projektet finansieres af 5% midlerne.

Bilag:
Tjele Kirke - Opdateret - Hovedrensning og
udbedring af skader

13 - Evt.

14 - Næste møde.
Torsdag d. 3. december 2020 kl. 16.30
Onsdag d. 20. januar 2021 kl. 16.30
Tirsdag d. 2. marts 2021 kl. 16.30
Torsdag d. 25. marts 2021 kl. 16.30
Torsdag d. 22. april 2021 kl. 16.30

Fyraftensmøde d. 04.11.2020 for afgående
kontaktpersoner tager sigte på at klæde dem på til den
forestående overdragelsesforretning.

Torsdag d. 27. maj 2021 kl. 16.30
Torsdag d. 24. juni 20201 kl. 16.30
Torsdag d. 26. august 2021 kl. 16.30
Budgetsamråd torsdag d. 9. septemeber 2021 kl.
19.00
Torsdag d. 30. september 2021 kl. 16.30
Torsdag d. 4. november 2021 kl. 16.30
Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 16.30

15 - Nyt fra provstiet.

Der er kommet nye corona regler. Der må max
forsamles 50 udendørs i forbindelse med
bisættelser/begravelser.
Mundbind - Når vi bevæger os rundt i kirkens lokaler,
skal der bæres mundbind. Når man sidder, må man
tage det af.
Det anbefales, at kirketjener/kordegn har mundbind
på under altergang.
Provstiet har indkøbt mundbind/visir.
Regning fra Viborg Kirkemusikfestival på kr. 50.000
betales. Festivalen er udsat til marts 2021.
Kontoret flytter d. 30/11-2020 til Bjerringbro. Vi
flytter i første omgang ind i konfirmandstuen,
indtil det nye kontor står færdigt.
Provstiet får nyt telefonnr. 8668 1136 - samt får ny
hjemmeside adr. -www. viborgoestreprovsti.dk
Gitte Thorsøe er bevilliget studieorlov i marts, april
og maj 2021 - Stiftet er ved at finde en vikar.
Bjerring Kirke - principgodkendelse af indvendig
renovering.
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