Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 12. marts 2014. Kl. 16.30
Mødested: i lokaler hos HMN

Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2

Godkendelse af referat fra 18. februar 2014.

Referat godkendt.

3

Godkendelse af regnskabsinstruks til
provstiudvalgskassen.
Sag: Provstiudvalgskassen (847)
Godkendelse af regnskabsinstruks for ny
provstisekretær.

Regnskabsinstruks godkendt og underskrevet.

2014 - Bilag til regnskabsinstruks

4

Frederiks, flagallé
Sag: Frederiks, initiativpuljen (1164) Frederiks Sogn
Ansøgning om kr. 25.760,- fra initiativfonden
til videreførelse af flagaaé med 10 flagstænger
incl. flag og nedstøbning af
holdere. Borgerforeningen er ansvarlig for
flagalléen.

Ansøgningen ligger udenfor initiativfondens
rammer, hvorfor ansøgningen ikke kan
imødekommes.

initiativpuljen

5

Løvel, gangsti
Ansøgning om godkendelse af anlæg af gangsti
på Løvel Kirkegård med en projektsum på op til
kr. 450.000,- jf. overslag. Nyt bilag fremsendes.

Referat,12-03-2014

Øvrighedens æstetiske krav til projektet fordyrer
projektet i en sådan grad, at provstiudvalget
desværre ikke kan godkende, at der arbejdes videre
ad dette spor.

Side: 1

Mødepunkt
6

Budget 2015
Orientering fra fælles budgetudvalgsmøde og
fastlæggelse af procentregulering mhp. budget
2015.

Beslutning
Der blev afholdt fælles budgetudvalgsmøde for
Viborg Domprovsti og Viborg Østre Provsti, d.
11.03.14.
SAP orienterede om prognoserne for kirkeskatten i
Viborg Kommune. Der er et vækstskøn i
kommunen på 3,1 %, men dette modsvares af et
faldende medlemstal og en ringere forrentning af
indlån i stiftet (renten er nedsat fra 4,5% til 3 %).
Dette medfører, at de foreløbinge prognoser peger i
retning af at midler til rådighed til den lokale
kirkelige ligning ikke vil stige. Det besluttedes
derfor at fastholde en kirkeskatteprocent på 0,93 %.
Ministeriet anbefaler en fremskrivning på løn på
0,3% og 0,9% på driftsudgifter. På den baggrund
besluttede PU en procentregulering mhp. budget
2015 på 0,5%

7

Skole-kirke samarbejde

SAP orienterede om et skole-kirke-samarbejde på
stiftsplan.

8

Eventuelt

Situationen vedr. konfirmationsforberedelsens
placering blev drøftet.
Forskellige temaer til drøftelse med revisionen blev
nævnt.

9

Næste møde

Godkendt.

onsdag d. 23.4. kl. 16.30
torsdag d. 22.5. kl. 16.30, torsdag d. 19.6. kl.
16.30,
torsdag d. 21.8. kl. 16.30, torsdag d. 11.9.,
onsdag d. 22.10, kl. 16.30, tirsdag d. 18.11. kl.
16.30.
Budgetsamråd: onsdag, den 3. september 2014,
kl. 19.30 (dato og tidspunkt ændret)

Referat,12-03-2014

Side: 2

Orientering
10

Provstisekretær
Orientering om ansættelse af Henriette
Hedegaard som ny provstisekretær pr. 1.4.14

Referat,12-03-2014

I marts er der ingen provstisekretær, hvilket kan
medføre øget sagsbehandlingstid. Men fra 1.4. er
Henriette Hedegaard ansat som ny provstisekretær.
Hun kommer fra en stilling som projektkoordinator
hos Difko Fondsmæglerselskab, og har før da været
privatrådgiver i Danske Bank i 6 år. En nærmere
præsentation vil blive lagt på provstiets
hjemmeside.

Side: 3

