Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 18. februar 2014. Kl. 16.30
Mødested: i lokaler hos HMN Naturgas Midt-Nord

Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen
Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen
Provstiudvalgsmedlem Bjarne Gommesen
Provstiudvalgsmedlem Jørn Iver Bak
Provstiudvalgsmedlem Kirsten Poulsen
Provstiudvalgsmedlem Lars Raahauge
Præsterepræsentant Niels Peter Jacobsen
Provst Bjarne Markussen
Provstiudvalgssekretær Marianne Trolle Byskov
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af referat fra den 14. januar
2014.

Godkendt.

2

Kvorning kirke, nyt blytag.
Sag: Kvorning kirke, nyt blytag. (1149) Kvorning Sogn
Ansøgning om tilladelse til at iværksætte
fornyelse af blytag på Kvorning Kirkes kor og
skib. Der foreligger overslag fra Medom-Bæch
på kr. 1.075.000. inkl. moms. Der er i budget
2013 udbetalt kr. 987.500 til formålet.

Projektramme godkendt med maks. kr. 1.075.000
incl. moms. Udbetaling fra 5% midlerne maks kr.
87.500 incl. moms sker i henhold til indsendte
attesterede regninger.

VS: Kvorning kirke

3

Hammershøj kirke, nyt blytag.
Sag: Hammershøj kirke, nyt blytag. (1150) Hammershøj Sogn
Ansøgning om tilladelse til at iværksætte delvis
fornyelse af blytag på Hammershøj Kirke. Der
foreligger overslag fra Medom-Bæch på kr.
475.000 inkl. moms.

Projektramme godkendt med maks. kr. 475.000
incl. moms. Udbetalinger fra 5% midlerne sker i
henhold til indsendte attesterede regninger.

VS: Hammershøj kirke
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Mødepunkt
4

Honorar til kirkeværge udenfor
menighedsråd.
Sag: Vorning-Kvorning-Hammershøj,
honorar til kirkeværge udenfor menighedsråd
(1114) - Hammershøj Sogn
Vorning-Kvorning-Hammershøj menighedsråd
ansøger om tilladelse til at yde honorar til
ekstern kirkeværge for Vorning og Kvorning
kirker svarende til honoraret bevilget til
Hammershøj Kirke.

Beslutning
Godkendt under forudsætning af, at der er
budgetmæssig dækning i kirkekassen.

Kirkeværge til Vorning og Kvorning kirker

5

Opsigelse fra provstisekretær og ansættelse
af ny.
Sag: Provstisekretær Marianne Trolle Byskov,
(gl.j.nr. 159) (892)
Stillingsopslag er tilgængelig på provstiets
hjemmeside.

Orienteringen taget til efterretning. Provstiudvalget
udtalte stor påskønnelse af Mariannes indsats i
provstiet gennem 12 år og ønskede hende lykke til i
det fremtidige arbejde.
Det godkendes, at LMO overtager regnskab indtil
ny sekretær er startet samt varetager oplæringen.

Sekr. Marianne Byskov, opsigelse

Marianne blev bevilget et éngangsvederlag på kr.
10.000 for ekstra indsats i forbindelse med
oplæring af ny provst.
Bjarne orienterede om den planlagte proces, hvor
Svend Aage og Lars deltager i ansættelsessamtaler.
Ny provstisekretær forventes ansat pr. 1. april
2014.

6

Provstiudvalgskassen.
Sag: Provstiudvalgskassen (847)
Gennemgang og godkendelse af årsregnskab
2013 for provstiudvalgskassen.

Hensættelser på kr. 8.110,15, konto 761110
overføres til driftskonto 290510 - Ekstraordinære
omkostninger.
Regnskab 2013 godkendt.

Årsregnskab 2013 PUK

7

Personalekonsulent-stilling, årsregnskab.
Sag: Provstiudvalgskassen (847)
Gennemgang og godkendelse af årsregnskab
2013 for fælles personalekonsulentstilling.
Overskuddet kr. 145.341 er tilbagebetalt til
hvert af de 3 deltagende provstier med kr.
48.447. Stillingen var vakant 3 måneder i 2013.

Godkendt.

2013 - Årsregnskab for fælles HR-stilling

8

Initiativpuljen.
Sag: Initiativpulje - kriterier og status. (1098)
Status over initiativpuljen.

Taget til efterretning

Initiativpulje, oversigt pr. 29.01.2014

Referat,18-02-2014

Side: 2

Mødepunkt
9

Beslutning

Eventuelt.

a) Taget til efterretning.

a) Bjarne orienterede om møde hos Viborg Stift
med revisorer.

b) Provstikontoret sender en vejledende skrivelse til
menighedsrådene.

b) Drøftelse af advokatomkostninger i
forbindelse med retssager anlagt mod
menighedsråd.
10

Næste møde.
onsdag d. 12.3. kl. 16.30, onsdag d. 23.4.,
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)

11

Budgetreform 2015.
Bjarne orienterede om tankerne omkring
budgetreform og fremviste forslag til ændring i
kirkekassernes grundligning 2015. (Bilaget
fremsendes særskilt til menighedsrådene).

Referat,18-02-2014

På baggrund af en analyse af kirkekassernes
økonomi og en række objektive data, blev
ændringer i kirkekassernes grundligning med
henblik på budget 2015 vedtaget. Efter kommunens
udmelding mv. følger endelige budgetrammer med
den udmeldte procentregulering. Herefter følger
sogneudviklingssamtaler på baggrund af hvilke, der
foretages yderligere justeringer. Inden den 15. juni ,
skal menighedsrådene have fremsendt særskilte
ansøgninger om anlægsarbejder til provstiudvalget.
Endelige budgetter vedtages på
provstiudvalgsmødet den 11. september 2014.
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Orientering
12

Stiftsbidrag 2014.
Orientering om ændring i stiftsbidrag for
budget 2014.
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Der tilbagebetales ca. kr. 40.000 fra Viborg Stift til
provstiudvalgskassen, idet der er indberettet for
højt beløb for 2013, hvilket skyldes uklarhed om
kriterier for indberetningen.
Følgende tre nøgletal skal lægges til grund for
udregningen af stiftsbidraget: kirkekasser,
provstiudvalgskassen og provstiudvalgets
rådighedsbeløb.
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