Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 9. oktober 2012. Kl. 16.30
Mødested: i lokale hos HMN Naturgas

Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP)
Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen (AJ)
Provstiudvalgsmedlem Jens Nielsen (JN)
Provstiudvalgsmedlem Jørn Iver Bak (JIB)
Provstiudvalgsmedlem Kirsten Poulsen (KP)
Provstiudvalgsmedlem Lars Raahauge (LR)
Provst Jørn Knudstrup Olesen (JKO)
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af referat fra den 28. august
2012.

Godkendt

2

PUK - regnskab 2011.
Sag: Provstiudvalgskassen (12)
Godkendelse af revisionsprotokollat vedrørende
årsregnskab 2011.

Godkent

PUK-revisionsrapport i udkast

3

Kirkekassernes budgetter og regnskaber.
Sag: Budget 2013 (662)
a) Budget 2013 fordeler sig således:

a) Godkendt

Kirkelige kasser
Provstiudvalgskassen
Rådighedsbeløb
Stiftsbidrag
I alt

b) Godkendt. Revisionens særlige bemærkninger
noteres i påtegningen på revisionsprotokollaterne,
de øvrige henvises til revisionens bemærkninger.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

39.591.200
1.100.000
1.491.802
197.443
42.380.445

b) Regnskab 2011.
Kirkekassernes revisionsprotokollater og
revisorernes kommentarer. Protokollater og
regnskaber ligger på provstikontoret til
gennemsyn.
Budget 2013 - fælles skrivelse til Viborg
Kommune.
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Mødepunkt
4

Hvam - regnskabsfører.
Sag: Fælles regnskabsfører og
projektassistance i Viborg Østre provsti (495)
Forespørgsel fra Hvam menighedsråd om
muligheden for at benytte en regnskabsfører
ansat i provstiet.

Beslutning
Der har ikke været efterspørgsel efter en fælles
regnskabsfører i provstiet, så PU kan ikke henvise
til en regnskabsfører. PU henviser til gældende
aflønning af kasserere, som er medtaget i det
”Vejledende lønblad”.

Hvam, forespørgsel,på regnskabsfører

5

Klejtrup - nyt menighedshus.
Sag: Klejtrup - nyt menighedshus (298) Klejtrup Sogn
Ansøgning fra Klejtrup menighedsråd om
forhøjelse af rammebevillingen med kr. 60.000
til menighedsarbejde i nyt sognehus.

Kan ikke godkendes, da PU ikke har modtaget
særskilt ansøgning herom til budget 2013. MR
opfordres til at sende en specificeret ansøgning i
forbindelse med indsendelse af budget 2014. PU
gør opmærksom på, at det er god praksis at
opkræve costprisen på udlejning af
menighedshuset.

Ans. om forhøjelse af driftsramme.

6

Rødding - oprettelse af børne- og
ungdomskor.
Sag: Aktivitetspulje (717)
Ansøgning fra Rødding menighedsråd om kr.
60.000 til arbejde samt tilskud til oprettelse af
børne- og ungdomskor.

Kan ikke godkendes, da ansøgningen ikke opfylder
kravene til at få del i initiativpuljen. Kravet er, at
det skal være et nyt og anderledes tiltag, som ikke
er afprøvet i provstiet.

Rødding, oprettelse af kor
Til PU - Rødding

7

Bjerring-Mammen, forpagtning af
præstegårdsjord.
Sag: Bjerring-Mammen, salg af
præstegårdsjord (350) - Bjerring Kirkedistrikt
Forpagtningskontrakt til underskrift.

Godkendt med. PU anmoder om at få tilsendt de
øvrige bud.

Bjerring, forpagtningskontrakt
Bjerring, udkast til forpagtningskontrakt

8

Højbjerg-Elsborg præstegårdsjord,
forpagtningskontrakt.
Sag: Højbjerg-Elsborg, forpagtning. af
præstegårdsjord (772) - Højbjerg Sogn
Ansøgning fra Højbjerg-Elsborg menighedsråd
om godkendelse af forpagtningskontrakt.

Godkendt. Gylletank og maskinhus nedrives.
Svend Aage Pedersen og Jørn Knudstrup Olesen
forlod lokalet.

Højbjerg-Elsborg, forpagtning..
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Mødepunkt
9

Brandstrup kirke, dispensation fra fredning.
Sag: Brandstrup, dispensation fra fredning.
(773) - Brandstrup Kirkedistrikt
Ansøgning fra Vindum-Brandstrup
menighedsråd om dispensation fra fredning på
græsareal ved Brandstrup kirke, med henblik på
opførelse af menighedshus.

Beslutning
Dispensationen fra fredningsreglerne anbefales af
PU. Sagen fremsendes til stiftet med anbefaling.

Vindum, dispensation fra fredning.

10

Skole-kirke samarbejdet.
Sag: Skole-kirke-samarbejde i Viborg Stift
(460)
Ansøgning om forlænget forsøgsperiode med 2
år til og med 2015.

PU afventer sin stillingtagen til forlængelsen til og
med 2015, indtil regnskab 2012 foreligger.

Formand brev ultimo september 2012 plus
budget

11

Kirkegårdstakster.
Sag: Takster og lønblad 2013 (715)
a) Godkendelse af kirkegårdstakster.

a) Godkendt
b) Godkendt

b) Godkendelse vejledende lønblad.
Vejledende lønblad
Kirkegårdstakster 2013
Følgebrev takstblad

12

Tilbud på fælles produktion af kirkeblade.
Sag: Indkøb (774)
Tilbud på fælles produktion af dagblade.

MR står frit i deres valg af samarbejdspartnere.

Til PU møde

13

Hersom Præstebolig.
Sag: Hersom præstegård, ny varmekilde. (775)
- Hersom Sogn
Ansøgning fra Hersom-Vester BjerregravKlejtrup menighedsråd om ny varmekilde i
Hersom Præstebolig kr. 79.675 excl. moms
samt lovliggørelse af kloassystem kr. 56.000
excl. moms.

PU er indstillet på at finansiere nyt varmeanlæg
samt lovliggørelse af kloakanlæg med 5% midler.
Valget mellem oliefyr og jordvarme forelægges
varmekonsulenten som hastesag. Punktet medtages
på næste møde.

Hersom Præstegård
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Mødepunkt

Beslutning

14

Eventuelt.

Ingenting

15

Næste møde

16. november kl. 18.00
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