Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 9. oktober 2013. Kl. kl. 18.00
Mødested: i lokaler hos HMN, Vognmagervej 14, Viborg

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) - fraværende med afbud
Provst Bjarne Markussen (BM)
Sekretær Marianne Trolle Byskov
Mødepunkt
1

Brandstrup, sognehus.
Sag: Sognehus ved Brandstrup kirke (1019) Brandstrup Kirkedistrikt
Møde med menighedsrådets repræsentanter i
byggeudvalget for at få afklaret, hvilke behov et
sognehus skal dække, hvilket faciliteter det skal
rumme, hvilken størrelse der kan dække
behovet og de økonomiske rammer for et
projekt.
Materiale fra menighedsrådet fremlagt for pu
den 9.10.2013 på møde

2

Godkendelse af referat fra den 12.
september 2013.

3
Sag: Skals, ansøgning om kr. 18.750 til etabl.
af stik på kirkegård (1063) - Skals Sogn
Ansøgning om kr. 18.750 inkl. moms fra
provstiudvalgets rådighedsbeløb til etablering
af stik på kirkegården i forbindelse med
renovering af gangsti.
ansøgning fra 5% midlerne

4
Sag: Initiativpuljen - Babysalmesang i
Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup (1061) Hersom Sogn
Ansøgning om kr. 31.000 inkl. moms fra
initiativpuljen til etablering af babysalmesang i
Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup sogne.

Beslutning
Projektet blev fremlagt og drøftet.
Provstiudvalget kan anerkende menighedsrådets
behov for et sognehus og godkender placeringen på
p-pladsen udenfor kirkegården. Provstiudvalget kan
godkende en projektramme på kr. 3 mio. inkl.
moms og afventer menighedsrådets indsendelse af
projekttegninger. Som nævnt på mødet opfordres
menighedsrådet til at indsende rådgivningsaftale
med arkitekt til Viborg Stift inden endelig aftale
godkendes. Projektet må først iværksættes, når der
foreligger endelig skriftlig godkendelse fra
provstiudvalget. Finansieringen sker ved egne
opsparede midler i kirkekassen.
Godkendt og underskrevet.

Provstiudvalget kan ikke imødekomme
ansøgningen og henviser til finansiering via
kirkekassens frie midler, idet sagen ikke ses at have
hastende karaktér. På budgetudvalgsmødet blev det
oplyst, at der skulle ske en reduktion i
provstiudvalgets rådighedsbeløb i 2014, hvilket
betød, at menighedsrådene havde mulighed for at
indsende projektansøgninger til provstiudvalget
senest den 2. september 2013. I forhold til dette er
ansøgningen indkommet for sent.
(Jens Nielsen forlod lokalet ved beslutningen)
Provstiudvalget kan imødekomme ansøgningen på
maks. kr. 20.000 inkl. moms til initiativet, idet det
er et nyt tiltag i dette område. Beløbet bliver
bevilget fra provstiudvalgets initiativpulje i 2013,
og det er en forudsætning, at kirkekasserne selv
fremover finansierer tiltaget. Beløbet vil blive
udbetalt i henhold til attesterede regninger.

Babysalmesang
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Mødepunkt
5

Provstiudvalgets retningslinier.
Sag: Projekter - vejledning fra provstiudvalget
(1068)
Drøftelse af hvor stort et projekt skal være, før
der stilles krav fra provstiudvalget til
menighedsrådene om at indsende 2 tilbud på
opgaven.

Beslutning
Skema til projektansøgning rettes til og forelægges
provstiudvalget til godkendelse på næste møde.
Ved projekter over kr. 50.000 inkl. moms
indsendes to tilbud til provstiudvalget.

Skema til projekt

6
Sag: Bjerring præstebolig, indvendig
renovering. (1057) - Bjerring Kirkedistrikt
Ansøgning om godkendelse af
renoveringsprojekt af præstebolig. Det billigste
tilbud på indvendig renovering lyder på kr.
681.250 inkl. moms. Dertil kommer
arkitekthonorar, uforudsete udgifter. Der er
ikke hentet priser på udvendig renovering,
hvidevarer.

Det godkendes, at projektet kan iværksættes.
Når projektet er afsluttet, imødeser provstiudvalget
fremsendelse af byggeregnskab.

Ansøgning om kr. 850.000 til renovering
Tilbud fra håndværker

7
Sag: Vammen, plænegravsteder (gl.j.nr. 763)
(964) - Vammen Sogn
Fornyet ansøgning om kr. 82.500 incl. moms til
etablering af plænegravsteder samt redegørelse
for den frie kassebeholdning.

Provstiudvalget kan ikke imødekomme
ansøgningen og henviser til finansiering via
kirkekassens frie midler, der vurderes at have en
rimelig størrelse.

Redegørelse for frie midler og fornyet
ansøgning

8

Næste møde.

Noteret.

Provstiudvalgsmøde den 14. november 2013,
kl. 16.30 (nye medlemmer er med til mødet)
9

Eventuelt.
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Mødepunkt
10

Ekstra punkt - Karup kirke, varmeanlæg.
Sag: Karup kirke, varmeanlæg, (gl.j.nr. 757)
(903) - Karup Sogn
Ansøgning om ekstrabevilling kr. 71.500 til
varmeanlæg i Karup kirke, Udgifterne skyldes
krav fra Viborg Stift om projekttegninger.
Samlede udgifter ialt kr. 282.218, heraf er der
tidligere bevilget kr. 210.718 inkl. moms til
formålet.

Beslutning
Provstiudvalget kan af hensyn til sagens hastende
karaktér godkende ekstrabevillingen på kr. 71.500
inkl. moms til projektet, der må igangsættes.
Beløbet udbetales fra provstiudvalgets
rådighedsbeløb i henhold til indsendte attesterede
regninger.

Karup, revideret ansøgning
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Orientering
11

Taget til efterretning.
Sag: Folkekirkens Skoletjeneste (846)
Svend Aage Pedersen redegjorde for det
hidtidige og fremtidige arbejde med
skoletjenesten. Der vil komme en evaluering af
projektet, idet provstiudvalgene på ny skal tage
stilling til deltagelse i skoletjenesten.
Referat fra Folkekirkens Skoletjenestes
bestyrelsesmøde d. 10. september 2013 samt
valg af nye medlemmer

12

Vammen, rekreativt område.
Sag: Vammen, byfornyelse - anvendelse af
jord til rekreativt område (gl.j.nr. 580) (910) Vammen Sogn
Fredningsnævnet har givet tilladelse til
etablering af rekreativt område ved Vammen
kirke.

Taget til efterretning.

Vammen, godk. fra Fredningsnævnet

13

Orientering fra HR-mødet, d. 25.09.13.

Taget til efterretning.

Svend Aage orienterede.
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