Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 13. marts 2013. Kl. 16.30
Mødested: 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)
Kst. provst: domprovst Thomas Frank (TOFR)
Sekretær Marianne Trolle Byskov
Mødepunkt
1
Sag: Lejekontrakt med FDF i Ørum vedr.
forpagtergården (751) - Ørum Sogn
Møde fra kl. 16.30-16.50 med repræsentanter
fra Ørum-Viskum-Vejrum med henblik på
drøftelse af lejekontrakt mv. med FDF.

Beslutning
PU er positivt indstillet overfor et salg af
bygningen. Det undersøges, om salget kan foregå
uden udbud af hensyn til brugen, som skal være i
kirkeligt regi.

Svar fra STØ, Dorthe Pinnerup på spørgsmål
fra MR

2
Sag: Hammershøj kirke, orgel mv. (815) Hammershøj Sogn
Møde med repræsentanter fra Hammershøj
menighedsråd samt leverandør med henblik på
drøftelse af orgelprojekt mv. fra kl. 16.5017.20.

PU har tidligere bevilget kr. 100.000 til projektet
og kan godkende en forhøjelse med kr. 350.000.
Samlet projektsum kr. 450.000 incl. moms kan
bruges til det allerede godkendte og beskrevne
projekt. PU afventer en tilbagemelding fra MR om,
hvorvidt tilbuddet accepteres. Der må ikke udføres
yderligere arbejder, før der foreligger skriftlig
godkendelse fra PU.

Hammershøj kirke, orgel mv.

3

Godkendelse af referat fra den 22. januar
2013.

4
Sag: Rødding Kirke, indvendig renovering (gl.
j.nr. 521) (839) - Rødding Sogn
Ansøgning om yderligere kr. 363.000 incl.
moms til brug for indvendig renovering af
Rødding kirke. Godkendt projektsum kr.
2.800.000 incl. moms, foreløbigt
byggeregnskab viser udgifter på kr. 3.163.296
incl. moms.

Godkendt og underskrevet.

PU anbefaler forhøjelse og forlængelse af
eksisterende lån fra kr. 600.000 til kr. 728.000 over
5 år,samt egenfinansiering kr. 62.500 til hynder
mv. Ubrugte midler til renter og afdrag 2012 kr.
172.500 anvendes til overskridelsen. Jordarbejde
omkring kirken udskydes. Pu forventer, at arkitekt
giver en dekort i honorar på grund af mangelfuld
rådgivning.

Rødding kirke
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Mødepunkt
5
Sag: Vester Tostrup, forpagtning, klage over
afslag på forlængelse (837) - Vester Tostrup
Sogn
Klage fra Vester Tostrup og Roum
menighedsråd over provstiudvalgets afslag på
forlængelse af forpagtningskontrakt.

Beslutning
Det er ikke PU´s politik at fremleje bygninger samt
godkende forlængelser af forpagtningskontrakter
vedr. bygninger. Dette er oplyst MR mundtligt og
på møde den 18.06.2009 med MR og PU. Ved
PU’s skr. af 20.01.2013 er MR oplyst om, at PU er
indstillet på at godkende en mindre forlængelse.

Klage over afslag på forlængelse af
forpagtningskontrakt
Skr. fra formand til pu af 05.11.2012
Videncenteret for landbrug, skr. 13.04.2012
Forpagtningskontrakt pr. 24.11.2003
Tillæg til forpt.kontrakt(
Høring af PU
Skr. fra pu til mr. af 20.01.2013
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Initiativpulje - ansøgning fra Vester Tostrup
og Roum menighedsråd.
Sag: Vester Tostrup og Roum, ansøgning til
initiativpulje (879) - Vester Tostrup Sogn
Ansøgning om kr. 28.800 incl. moms til
afholdelse af musikforløb for dagplejerne i og
omkring Møldrup.

PU bevilger kr. 14.400 fra initiativpuljen, såfremt
hele projektet gennemføres. Beløbet udbetales i
henhold til indsendte attesterede regninger.

Ansøgning

7
Sag: Elsborg, kirkegårdsvedtægt pr. 24. jan.
2013 (890) - Elsborg Sogn
Godkendelse af kirkegårdsvedtægt for Elsborg
kirkegård af den 24. januar 2013.
Kirkegårdsvedtægten overføres tillige til GIAS.

(SAP forlod lokalet)
Gennemgået og godkendt. Vedtægten lægges
samtidig ind i GIAS.

Elsborg, kirkegårdsvedtægt pr. 24. jan. 2013
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Mødepunkt
8
Sag: Højbjerg, kirkegårdsvedtægt pr. 31. jan.
2013 (891) - Højbjerg Sogn
Godkendelse af kirkegårdsvedtægt for Højbjerg
kirkegård af den 31. januar 2013.
Kirkegårdsvedtægten overføres tillige til GIAS.

Beslutning
(SAP forlod lokalet)
Gennemgået og godkendt. Vedtægten lægges
samtidig ind i GIAS

Højbjerg, kirkegårdsvedtægt pr. 31. jan. 2013
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Budget 2014 - foreløbig
fremskrivningsprocent.

Godkendt med 1%.
PU har til hensigt at nedsætte kirkeskatteprocenten.

Fastsættelse af foreløbig
fremskrivningsprocent.
Referat fra budgetudvalgsmødet vedlægges.
Beregningsark vedlægges.
10

1) Gennemgået.
Sag: Provstiudvalgskassen (847)
1) Oversigt over 5% midler pr. 4. februar 2013

2) Gennemgået og godkendt.

2) Gennemgang og godkendelse af årsregnskab
2012.
(eftersendes)
5% midler, opgørelse pr. 04.02.2013
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Arbejdsvilkår/-miljø for
provstiudvalgssekretærerne.
Sag: Provstikontoret - arbejdsmiljø (889)

Vejledningen gennemgået og godkendt.

Vejledning til afholdelse af møder hos Viborg
provstikontor

12

Næste møde:

Noteret.

Tirsdag, den 14. maj 2013, kl. 16.30
Tirsdag, den 25. juni 2013, kl. 16.30
13

Eventuelt.

Referat,13-03-2013

Div. orienteringer fra SAP.
Der er ansat ny HR-konsulent. Nærmere
information udsendes til MR snarest.
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Orientering
14

Økonomiseminar for provstiudvalg i Viborg
Stift.

Noteret.

Orientering fra domprovst Thomas Frank
15

SAP orienterede.
Sag: Folkekirkens Skoletjeneste (846)
Referat fra bestyrelsesmøde den 24. januar
2013.
Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. januar 2013

16
Sag: Løvel kirke, adgangsforhold (883) Løvel Sogn
Ansøgning om midler til 3 delprojekter med
forbedring af adgangsforhold til kirken:
1) P-plads foran kirke.
2) Platform efter indgang fra p-plads.
(Foreløbigt anslået til kr. 75.000-150.000)
3) Våbenhus, hæve gulvet og etablere fast
rampe. (Foreløbig anslået til kr. 50.000-80.000)

Stillingtagen til projekterne afventer
budgetbehandlingen til efteråret. MR anmodes om
at indsende skitsetegninger samt håndværkertilbud
på opgaverne senest den 1. juni 2013. Arbejderne
må ikke sættes igang, før der foreligger skriftlig
tilladelse fra provstiudvalget.

Løvel kirke, adgangsforhold
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