Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 14. maj 2013. Kl. kl. 16.30
Mødested: HMN

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)
Kst. provst: domprovst Thomas Frank (TOFR)
Sekretær Marianne Trolle Byskov
Mødepunkt
1

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning
Godkendt og underskrevet.

Godkendelse af referat fra den 13. marts 2013.
2
Sag: Vester Tostrup præstebolig,
skimmelsvamp (920) - Vester Tostrup Sogn
Ansøgning om kr. 27.000 fra 5% midlerne til
udbedring af skimmelsvamp i på 1. sal i
præsteboligen.
Der er medsendt tilbud fra tømrer på kr. 27.036
incl. moms.

PU kan ikke imødekomme ansøgningen og
henviser til at finansiere udbedringen via likviditet
stillet til rådighed af provstiudvalget, hvor der pr. 1.
januar 2013 står kr. 230.000. Der er stort pres på
5% midlerne. Samtidig opfordres MR til at
undersøge mulighederne for forsikringsdækning. I
alle kirkekassers budget er der indarbejdet
kr.
25.000 til præsteboliger og kr. 50.000 til kirker, der
skal dække løbende vedligeholdelse.

J.nr. 920 - Vester Tostrup præstebolig,
skimmelsvamp.
Ansøgning 5% midler

3
Sag: Bjerring-Mammen, salg af engjord. (894)
- Bjerring Kirkedistrikt
Ansøgning om salg af engareal på 46.645 m2
for kr. 263.000.
Erstatning for kabelnedlægning kr. 118.564
udbetales direkte fra Energinet til kirkekassen.

Godkendt. Salgsprovenuet samt erstatningen for
kabelnedlægning skal indsættes på en særskilt
konto til brug for renovering af præstebolig i
forbindelse med præsteskifte.

FW: Salg af eng
Salgsmateriale incl. tilbud på køb af engjord

Referat,14-05-2013

Side: 1

Mødepunkt
4

Budget 2014, Højbjerg-Elsborg,
provstipræst.
Sag: Niels Risbjerg Lai, provstipræst regnskab 2012 (888) - Højbjerg Sogn
Opgørelse over regnskab 2012, der viser, at der
er brugt kr. 8.786 mere end modtaget i ligning
2012.

Beslutning
(Svend Aage Pedersen forlod lokalet ved
beslutningen)
Godkendt. Beløbet godtgøres i budget 2014.

Højbj-Elsb

5

Vammen, anvendelse af jord til rekreativt
område
Fredningsnævnet for Midtjylland har anmodet
provstiudvalget om en udtalelse til det
foreliggende projekt.

6

Folkekirkens Skoletjeneste.
Sag: Folkekirkens Skoletjeneste (846)
Gennemgang og godkendelse af reviderede
vedtægter.

Godkendt. PU gør opmærksom på, at det er vigtigt,
at afstanden på 3 m. fra dige til vej bliver
overholdt. Der henvises til skrivelser af 8.12.2011
fra provstiudvalget til Viborg kommune og
29.03.2012 fra Viborg Stift til Viborg kommune.

Godkendt med følgende tilføjelse: §15 - ”i god tid”
erstattes med ”senest 6 måneder”.

Folkekirkens Skoletjeneste - revideret vedtægt

7
Sag: Frederiks, ansøgning intiativpulje, open
by night (914) - Frederiks Sogn
Ansøgning om kr. 10.000 fra initiativpuljen til
projekt flere i kirke i forbindelse med open by
night.

(Kirsten Poulsen forlod lokalet ved beslutningen)
Godkendt med maks. kr. 10.000, der udbetales iht.
indsendte attesterede regninger.

ansøgning puljemidler

8
Sag: Skals, ansøgning om kr. 48.743, ifm.
reparation af kloak (916) - Skals Sogn
Ansøgning om kr. 48.743 fra 5% midlerne til
reparation af kloakker på kirkens
parkeringspladser.

Ansøgningen kan ikke imødekommes. MR
opfordres til at søge forsikringsdækning, og PU
henviser til finansiering via frie midler, der pr. 1.
januar 2013 er på kr. 381.000.

Skals, ansøgning om kr. 48.743,-

9

Mødefrekvens i provstiudvalget.
Forslag fra Svend Aage Pedersen om månedlige
møder i provstiudvalget.

Referat,14-05-2013

Godkendt med én gang månedligt for bl.a. at
nedsætte sagsbehandlingstiden. Mødetidspunkterne
afventer tiltrædelse af ny provst.

Side: 2

Mødepunkt
10

Finansiering af provstipræst
Sag: Præstebistand til Viborg Domprovsti
(898)
Strukturændringer i forbindelse med
provstipræstestillingen i Højbjerg-Elsborg
Referat fra møde den 14.3. vedr. finansiering af
præstestilling

11

Takster 2013.
Sag: Takster 2013 (gl. j.nr. 715) (929)
Forespørsel fra en regnskabsfører vedrørende
udregning af honorar for førelse af kirkekasses
regnskab. I henhold til vejledende lønblad,
gives der 1 point for hver ansat (lønudbetaling
vis FLØS). Hvordan honoreres der for
lønbehandling mv. i forbindelse med vikarer ?
Tæller hver vikar som én ansat ?
Hvordan forholder det sig med kor ?

Beslutning
En 50% stilling skal årligt kunne finansieres årligt
med 1) de midler domprovstiet i dag betaler for
bistand til Sjørslev-Almind-Lysgaard (kr. 55.000),
2) ubrugte midler til sognemedhjælper i Hald EgeDollerup-Finderup-Ravnstrup (kr. 140.000) og i
resten af 2013 (kr. ca. 30.000) samt 2014 (kr.
55.000) af Viborg Østre provsti det beløb, der
mangler op til kr. 250.000 (nutidskroner for en 50%
overenskomstansat præst).
Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af
provstierne, der skal revidere det vejledende
lønblad. Provstiudvalget afventer arbejdsgruppens
indstilling.

Spørgsmål til vejledende lønblad 1. oktober
2012.
Takstblad, vejledning til pointberegning

12

Provstiudvalgskassen.
Sag: Provstiudvalgskassen (847)
1) Bilag til regnskabsinstruks pr. 1. februar
2013.
2) Kvartalsrapport pr. 31.03.2013.

1) Gennemgået og godkendt.
2) Gennemgået og godkendt.

2013 - Bilag til regnskabsinstruks
Kvartalsrapport puk, januar 2013

13
Sag: Arealoverførsel fra Koldskær,
Bjerringbro Meninghedsråd til Viborg
Kommune (928) - Bjerringbro Sogn
Ansøgning om godkendelse af salg af samlet
areal på 631 m2 for kr. 37.920 til brug for ny
børnehave i Bjerringbro.

(Anders Jensen forlod lokalet ved beslutningen)
Godkendt under forudsætning af, at kirkegængere
m.fl. har en tinglyst brugsret til den solgte p-plads.

Arealoverførsel fra Koldskær, Bjerringbro
Meninghedsråd til Viborg Kommune

Referat,14-05-2013
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Mødepunkt
14
Sag: Hvam kirke, nye vinduer (gl.j.nr. 496)
(851) - Hvam Sogn
Ansøgning om lov til at anvende kr. 121.000 af
egne midler til udskiftning af vinduer i Hvam
kirke. Der er tidligere bevilget kr. 145.000 til
formålet i budget 2011.

Beslutning
(Anders Jensen forlod lokalet ved beslutningen)
Godkendt. Beløbet finansieres af egne midler fra
kontoen ” midler til opsparing af anlæg”. PU
anmoder MR til at indhente et tilbud mere på
opgaven og sende den ind til PU. Projektet må først
iværksættes, når der foreligger skriftlig
godkendelse fra PU.

Ansøgning om forhøjelse af godkendt beløb fra
kr. 145.000 til kr. 266.000.

15
Sag: Omlægning af Vejrum kirkegård (gl.
j.nr. 754) (937) - Vejrum Sogn
Ansøgning fra om tilladelse til igangsættelse af
omlægning af dele af Vejrum kirkegård.
Finansieringen ønskes betalt fra salg af
forpagterbolig samt løbende indregnet i
graverens daglige arbejde.

PU er positivt indstillet. Sagen videresendes til
kirkegårdskonsulent.

Vedr. omlægning af Vejrum kirkegård
Materiale fra menighedsrådet
Materiale fra landskabsarkitekt Eivind Wad

16

Højbjerg præstebolig - renovering
Sag: Højbjerg Præstegård, renovering (944) Højbjerg Sogn
Ansøgning om lov til at anvende kr. 1.200.000
incl. moms af egne midler til istandsættelse af
præstebolig.
VS: Højbjerg Præstegård.

PU kan på baggrund af udbudsmateriale, hvor
renoveringen er beskrevet, godkende, at der af egne
midler bruges op til kr. 1.200.000 incl. moms til
renoveringen. Resultatet af licitationen indsendes
til provstiudvalget til orientering.
Rådgivningskontrakten har været indsendt til
Viborg Stiftsøvrighed. Regnskab over afsluttet
projekt indsendes til PU til orientering.

VS: Højbjerg Præstegård.
Ansøgning til PU
Tilbudsliste

Referat,14-05-2013
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Mødepunkt
17

Beslutning
PU har ingen bemærkninger til høringsforslaget.

Sag: Høring af bekendtgørelse om præste- og
provsteansættelser (945)
Ministeriet har sendt materiale ud til høring
vedrørende menighedsråd, provstiudvalg og
stiftsråds medvirken ved ansættelse af
henholdsvis præste – og provstestilling m.m.
Høring af bekendtgørelse om præste- og
provsteansættelser

18
Sag: Hammershøj kirke, orgel mv. (815) Hammershøj Sogn
Skrivelse af den 29. april 2013 bilagt
dokumentation for samlet projektsum ialt incl.
moms kr. 477.312.
Skr. med bilag fra mr af 29.04.2013

19
Sag: Hersom præstebolig, indvendig
renovering (952) - Hersom Sogn
Ansøgning om indvendig renovering og
ombygning af Hersom præstebolig kr. 553.125
incl. moms, heraf ønsker MR at anvende kr.
200.000 fra opsparede midler.

PU kan anbefale et projekt på maks. kr. 477.312
incl. moms, heraf kr. 450.000 som lån i
stiftsmidlerne og resten kr. 27.312 af egne midler
via den frie kassebeholdning forudsat at
digeprojektet til kr. 300.000 udskydes til 2014.
Finansieringen af digeprojektet afklares på et
senere tidspunkt. PU forventer, at budgettet for
orgelprojekt mv. af den 29.04.2013 overholdes.
Regnskab over afsluttet projekt indsendes til PU til
orientering. Projektet indsendes til godkendelse i
Viborg Stift og må først iværksættes, når der
foreligger skriftlig godkendelse fra PU.
Der tages stilling til projekt og finansiering samt
styrkelse af kassebeholdning i forbindelse med
budgetarbejdet for 2014.

Samtidig ansøges om lov til at anvende kr.
100.000 fra opsparede midler til styrkelse af
kassebeholdningen.

Projektansøgning

20
Sag: Præsteskifte i Karup sogn, ansøgning til
5% midlerne (951) - Karup Sogn
Ansøgning om kr. 26.829 fra 5% midlerne til
dækning af div. udgifter i forbindelse med
afsked og ansættelse af sognepræst.

PU kan ikke imødekomme ansøgningen, idet det er
sædvane at kirkekassen selv afholder sådanne
udgifter.

Præsteskifte i Karup sogn

Referat,14-05-2013
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Mødepunkt
21

Beslutning

Eventuelt.

1) Gennemgået.

1) Oversigt over 5% midler pr. 14. maj 2013.

2) Opbakning hertil fra alle.

2) Forslag fra Jens Nielsen om genoptagelse af
lokale formandsmøder.
22

Næste møde.

Noteret.

Tirsdag, den 25. juni 2013, kl. 16.30 provstiudvalgsmøde
Tirsdag, den 13. august 2013, kl. 15.00 budgetudvalgsmøde
Tirsdag, den 10. september 2013, kl. 19.30 budgetsamrådsmøde
Fastsættelse af pu-møder for næste halvår
afventer ny provst.

Referat,14-05-2013
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Orientering
23

Noteret.
Sag: Vester Tostrup, forpagtning, klage over
afslag på forlængelse (837) - Vester Tostrup
Sogn
Bemærkninger fra Vester Tostrup
menighedsråd.
V.Tostrup, skr. fra MR til STØ af den 19. marts
2013

24
Sag: Nr. Vinge Kirke og Tjele Kirke, udvendig
belysning af kirkerne (923) - Tjele Sogn
Nr. Vinge Kirke og Tjele Kirke

Menighedsrådet bedes være opmærksom på den
øknomiske situation vi befinder os i nu, hvor et
sådant tiltag vil bevirke ekstra anlægs- og
driftsudgifter. Projektet går også imod tendensen
med grøn energi og opsætning af lys på kirkerne
kan godt misforståes. Såfremt menighedsrådet
ønsker at afholde disse ekstraudgifter, skal
midlerne findes af kirkekassens egne midler.

J.nr. 923 - Evt. belysning på Nr. Vinge Kirke
og Tjele Kirke.

25

Noteret.
Sag: Prohiberinger/spærring af konti,
ændrede regler (946)
Prohiberinger

26

Noteret.
Sag: Vester Tostrup, kabelerstatning (gl. j.nr.
653) (884) - Vester Tostrup Sogn
Erstatning for nedlæggelse af kabler kr. 36.415
udbetales fra Energinet DK til kirkekassen.
VS: J.nr. 653 - Vester Tostrup, kabelerstatning.

Referat,14-05-2013
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