Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 12. september 2013. Kl. 16.30
Mødested: i lokaler 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 Bjarne Markussen (BM)
Sekretær Marianne Trolle Byskov
Mødepunkt
1

Godkendelse af referat.

Beslutning
Godkendt.

Godkendelse af referat fra den 14. august 2013.
2
Sag: Sognehus ved Brandstrup kirke (1019) Brandstrup Kirkedistrikt
Ansøgning om godkendelse af projektramme
for sognehus ved Brandstrup kirke på 5 mio og
lån på 2 mio i stiftsmidlerne. Egenfinansiering
udgør kr. 3 mio.

Provstiudvalget kan ikke på nuværende tidspunkt
tage stilling til projektet og indkalder det
folkevalgte byggeudvalg til møde med
provstiudvalget.

Ansøgning om lån i Stiftsmidler 2014 til
Sognehus Vindum-Brandstrup

3

Initiativpulje.
Sag: Vindum-Brandstrup, initiativpulje,
visionsseminar (1020) - Vindum Sogn
Ansøgning om kr. 25.000 fra initiativpuljen til
afholdelse af visions- og strategiseminar for
menighedsrådsmedlemmerne.

Der bevilges op til kr. 5.000 inkl. moms til en
proceskonsulent i henhold til indsendte attesterede
regninger.
Såfremt det fører til konkrete projekter, kan der
ansøges herom på ny.

Vindum-Brandstrup, initiativpulje,
visionsseminar

4

Initiativpulje.
Sag: Vindum-Brandstrup, initiativpulje,
halmkirke (1018) - Vindum Sogn
Ansøgning om kr. 20.000 fra initiativpuljen til
halmkirke i forbindelse med høstgudstjeneste.

Provstiudvalget anerkender nytænkningen med en
halmkirke. Der bevilges op til kr. 10.000 inkl.
moms, der udbetales i henhold til indsendte
attesterede regninger.

Vindum, halmkirke.
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Mødepunkt
5

Ørum prg., indvendig renovering, rør i
badeværelse
Sag: Ørum præstebolig, renovering. (811) Ørum Sogn
Ansøgning om 30.521,25 fra provstiets
rådighedsbeløb til dækning af uforudset udgift i
forbindelse med renovering af badeværelse.

Beslutning
Godkendt. Beløbet udbetales i henhold til indsendte
attesterede regninger.

Ansøgning vedrørende præstebolig Ørum

6

Karup præstebolig og sognehus.
Sag: Karup, tagrender (1002) - Karup Sogn
Ansøgning om kr. 30.000 fra provstiets
rådighedsbeløb i 2013 samt lov til at anvende
restbeløb fra renovering af ydermure kr. 7.697
til tagrender på præstebolig og sognehus.
Samtidig ønskes det bevilgede beløb kr. 36.250
i budget 2014 til samme formål annulleret og
dermed fratrukket i anlægsbevilling 2014.

Godkendt. Beløbet udbetales i henhold til indsendte
attestererede regninger.

Ansøgning om kr. 30.000 fra 5% midler til
tagrender

7

Anlægsønske - Karup, flisegang på
kirkegård.
Sag: Karup, flisegang (1001) - Karup Sogn
Genfremsættelse af ansøgning om kr. 40.500
inkl. moms fra anlægsmidler til budget 2014 til
omlægning af flisegang på Karup kirkegård.

Projektet kan ikke imødekommes, da det ikke ses at
være påtrængende med en udskiftning på
nuværende tidspunkt.

Ekstra ønske til anlægsbudget 2014

8

Karup kirkegård, vedtægt.
Sag: Karup, kirkegårdsvedtægt (1051) - Karup
Sogn
Godkendelse af kirkegårdsvedtægt

Godkendt.

Karup, kirkegårdsvedtægt

9

Sogneudviklingssamtaler 2014.

Der er fuld opbakning fra provstiudvalget.

I 2014 ønskes der afholdt
sogneudviklingssamtaler med alle pastoratsråd i
Viborg Østre provsti med deltagelse af MR:
formand, valgte kasserer eller regnskabsføreren
samt fra PU: provst, repræsentanter fra
provstiudvalget og sekretær. Formålet er en
drøftelse af pastoratsrådenes visioner mv.
Datoer fastsættes.
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Mødepunkt
10

Provstiudvalgskassen.
Sag: Provstiudvalgskassen (847)
1. Gennemgang og godkendelse af
revisionsprotokollatet for årsregnskab 2012.
2. Provstiudvalgets rådighedsbeløb.

Beslutning
1. Revisionsprotokolat for årsregnskab 2012 er
gennemgået og godkendt, og de forhold, der har
givet anledning til bemærkninger, er der rettet op
på.
2. Noteret.

PUK, revisionsprotokollat 2012
Provstiudvalgets rådighedsbeløb pr. 06.09.2013

11

Hersom præstebolig.

(Jens Nielsen forlod lokalet ved beslutning.)
Godkendt som éngangsbevilling i budget 2014.

Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 170.000
inkl. moms som anlægsønske til budget 2014.
Projektet bliver dyrere pga. nyetablering af to
rum, sammenlægning af 2 værelser på 1. sal og
renovering af indvendige trapper. Samlet
projektsum herefter kr. 723.125 inkl. moms
heraf egenfinansiering kr. 200.000.
Ansøgning om ekstraarbejder kr. 170.000 incl.
moms

12

Hersom kirkegård, asketræer.
Sag: Hersom kirkegård, asketræer. (1044) Hersom Sogn
Ansøgning om kr. 60.000 inkl. moms fra
provstiudvalgets rådighedsbeløb til sanering af
træer på kirkegården.

(Jens Nielsen forlod lokalet ved beslutning.)
Godkendt med maks. kr. 60.000 inkl. moms som
éngangsbevilling i budget 2014 under
forudsætning af, at kirkegårdskonsulenten kan
godkende træfældningen. Projektet må først
iværksættes, når der foreligger endelig skriftlig
godkendelse fra provstiudvalget.

Ansøgning

13

Hersom kirke, nyt tag på våbenhus.
Sag: Hersom kirke, nyt tag på våbenhus.
(1045) - Hersom Sogn
Ansøgning om kr. 81.115 inkl. moms fra
provstiudvalgets rådighedsbeløb til reparation
af utæt tag på våbenhus.

(Jens Nielsen forlod lokalet ved beslutning.)
Godkendt med maks. kr. 81.115 inkl. moms fra
provstiudvalgets rådighedsbeløb. Projektet må først
iværksættes, når der foreligger endelig skriftlig
godkendelse fra provstiudvalget, idet stiftets
konsulent skal høres.

Ansøgning 2

14

Vester Tostrup præstebolig, gangbro på loft.
Sag: V.Tostrup prg., gangbro loft (1049) Vester Tostrup Sogn
Ansøgning om kr. 15.062 af provstiudvalgets
rådighedsbeløb til brug for etablering af
gangbro på loftet i præsteboligen.

Projektet kan imødekommes, men provstiudvalget
henviser til finansiering via egne midler.

V.Tostrup prg., gangbro loft
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Mødepunkt
15

Introduktion, provstiudvalget.

Beslutning
Punktet drøftet.

Planlægning af introduktion af nye medlemmer
af provstiudvalget.
16

Anlægsarbejde - Rødding kirkegård.
Sag: Rødding kirkegård, sti og murpiller
(1050) - Rødding Sogn
Ansøgning om anlægsbevilling til budget 2014
på kr. 41.125 til etablering af flisesti på
kirkegården samt kr. 9.750 til udskiftning af
vingetegl på mur-piller ved indkørsel mod
Kirkegade. Samlet projektsum kr. 50.875 inkl.
moms.

Godkendt med kr. 50.875 inkl. moms. Projektet må
først iværksættes, når der foreligger endelig
skriftlig godkendelse fra provstiudvalget, idet
kirkegårdskonsulenten skal høres.

Rødding kirkegård, sti og murpiller

17

Nr. Vinge kirke, indv. arbejder.
Sag: Nr. Vinge kirke, div. indvendige arbejder
(1052) - Nørre Vinge Sogn
Ansøgning om lov til at anvende egne midler
til:
1) Afrensning af altertavle, kr. 25.000.
2) Nymaling af kirkebænke, rammeværk og
prædikestol kr. 125.000.
3) Nye hynder inkl. nyt betræk på kirkebænke
og knæfald kr. 100.000.
4) Forbedring af belysning i kor kr. 10.000.

Projekterne afventer provstesynet i efteråret.

Nr. Vinge kirke, div. indvendige arbejder

18

Foulum præstebolig, indvending renovering
Sag: Foulum præstebolig, indv. renovering
(1053) - Tjele Sogn
Ansøgning om lov til at anvende egne midler
til:
1) Renovering af køkken, anslået kr. 150.000.
2) Totalrenovering af badeværelset kr. 100.000.
3) Renovering af gulve i stuer og entré kr.
25.000.
4) Maling af vinduer indv. og udv. kr. 30.000.
5) Maling af paneler og gerichter i baggang og
konf.stue kr. 15.000.

Projekterne afventer provstesynet i efteråret.

Foulum præstebolig, indv. renovering
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Mødepunkt
19

Mammen, gangvej til klokketårn og rep. af
hegn.
Sag: Mammen kirkegård, gang til klokketårn
og rep. af hegn (1041) - Mammen Sogn
Ansøgning om bevilling af midler på
1) kr. 31.350,00 inkl. moms til renovering af
gangbro og rækværk i kirketårn.
2) kr. 27.086,25 inkl. moms til reparation af
hegn på kirkegård.

Beslutning
1) Godkendt med maks. kr. 31.350 af
provstiudvalgets rådighedsbeløb.
2) Godkendt med éngangsbevilling kr. 27.087.

VS: Mammen kirke. Tilbud og overslag.

20

Bjerring kirkegård, flisegang og
trappegelænder.
Sag: Bjerring kirkegård, flisegang og
gelænder. (1042) - Bjerring Kirkedistrikt
Ansøgning om éngangsbevilling kr. 57.450
inkl. moms i budget 2014 til renovering af
flisegang på kirkegård og trappegelænder ved
kirkedige.

Godkendt med kr. 57.450 i budget 2014.

VS: Ansøgning til provstiudvalg om
engangsbevilling til Bjerring kirke

21

Frederiks, lokalt finansieret præst.
Sag: Frederiks, hjælpepræst, finansiering
(1046) - Frederiks Sogn
Ansøgning om hævelse af rammebevilling på
kr. 50.000 til lokalfinansieret sognepræst.

(Kirsten Poulsen forlod lokalet ved beslutning)
Der bevilges kr. 50.000 som éngangsbevilling i
budget 2014.

Øget rammebevilling

22

Bjerring præstebolig.
Sag: Bjerring præstebolig, indvendig
renovering. (1057) - Bjerring Kirkedistrikt
Indvendig renovering af Bjerring præstebolige i
forbindelse med præsteskifte.Der er på
provstiudvalgsmødet den 14. august 2013
bevilget kr. 700.000 til formålet. Projekt fra
menighedsrådet afventes.

Der bevilges ekstra kr. 125.000 i budget 2014 til
den foreslående indvendige renovering. Beløbet
skal indsættes på en særskilt konto, og efter
projektets afslutning aflægges der regnskab til
provstiudvalget.

Bjerring præstebolig, renovering.
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Mødepunkt

Beslutning

23
Sag: Brandstrup kirkegård, plænegravsteder
(gl.j.nr. 701) (1048) - Brandstrup Kirkedistrikt
Ansøgning om godkendelse af udviddelse af
urnegravsteder. Der foreligger udtalelse fra
kirkegårdskonsulent, skitsekort mv.

Godkendt, idet provstiudvalget forudsætter, at
kirkegårdskonsulentens anvisninger følges samt at
der foreligger et intakt kirkegårdskort.

VS: Genfremsendelse af ansøgning om
udvidelse af plænegravsteder ved Brandstrup
kirke

24

Budget 2014.

Godkendt.

Godkendelse af endeligt budget 2014 for
Viborg Østre provsti:
Fælles indtægter med Viborg Domprovsti:
Kirkeskattemidler kr. 115.366.826
Udligningstilskud kr.
3.593.000
Ialt
kr. 118.959.826
Fælles udgifter med Viborg Domprovsti:
Landskirkeskat
kr. -18.964.785
Midler til fordeling kr. 99.995.041
42,65% til provstiet kr. 42.647.885
Tjele-Nr. Vin.prg. kr.
30.000 (refunderes
fra V.Domprovsti)
Provstipræst
kr.
-55.000 (refunderes
til V. Domprovsti)
Indtægter ialt
kr. 42.622.885
Kirkekasser
Provstiudv.ks.
Rådighedsbeløb
Stiftsbidrag
Udgifter ialt

25

kr. -39.212.781
kr. -1.050.000
kr. -2.109.793
kr. - 250.311
kr.-42.622.885

Høring over Debatoplæg fra Udvalget om en
mere sammenhængende og moderne
styringsstruktur for folkekirken

Drøftet.

Svend Aage Pedersen fremlagde
debatoplægget.
26

Eventuelt.

Taget til efterretning.

Formanden for Distriktsforeningen opfordrer
menighedsrådene til at indsende forslag til
oplæg, kurser mv. direkte til
Distriktsforeningen.
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Mødepunkt
27

Næste møder.

Beslutning
Noteret.

Provstiudvalgsmøde den 9. oktober 2013, kl.
18.00.
Provstiudvalgsmøde den 14. november 2013,
kl. 16.30 (nye medlemmer er med til mødet)
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Orientering
28

Kvartalsrapporter.

Gennemgået.

Gennemgang af kirkekassernes
kvartalsrapporter.
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