Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 23. august 2017. Kl. 16.30
Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

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
Sekretær Henriette Hedegaard.
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden.

Til dagsorden tilføjes punkt 14: Bjerringbro
igangsættelse af projektet udskiftning af vinduer i
kirken.

2

Godkendelse af referat fra mødet den 27.
juni 2017.

Godkendt.

3

Godkendelse af kvartalsrapport 30.06.2017.

Godkendt.

Godkendelse af provstiudvalgskassens
kvartalsrapport pr. 30.06.2017.
4

Budget 2018.
Sag: Budget 2018 - anlægsønsker. (1629)
På mødet den 27.06.2017 bevilgede
provstiudvalget kr. 1.682.250 til
anlægsprojekter.
Følgende projekter blev overført fra mødet den
27.06.2017:
A) Vammen Kirke, understrygning af tag og
tårn kr. 21.875 inkl. moms. Tilbuddet er uden
materialer.
B) Vammen Menighedsråd, opførelse af nyt
sognehus med graverfaciliteter, samt
nedrivning af gamle udbygninger og
konfirmandhus. Menighedsrådet ansøger
budget 2018 om midler til udarbejdelse af
udviklingsplan og udarbejdelse af
udbudsmateriale på projektet. Menighedsrådet
har estimeret at udarbejdelsen koster 150.000
kr. inkl. moms.
C) Vammen Kirke, indvendig kalkning kr.
196.500 inkl. moms.
D) Vammen Kirke, eftersyn og reparation af
udvendige fuger i kirken, da der er problemer
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A) Vammen Kirke, understrygning af tag og tårn.
Provstiudvalget anser dette for en del af den
løbende vedligeholdelse, og kan derfor ikke bevilge
til projektet på budget 2018.
B) Vammen Menighedsråd, projektering på
opførelse af nyt sognehus med graverfaciliteter,
samt nedrivning af gamle udbygninger og
konfirmandhus. Provstiudvalget bevilger kr.
150.000 til projektet på budget 2018.
C) Vammen Kirke, indvendig kalkning.
Provstiudvalget bevilger kr. 196.500 til projektet på
budget 2018. Dog skal der indhentes minimum et
tilbud mere på projektet, og menighedsrådet skal
vælge det billigste tilbud. Arbejdet må ikke
iværksættes inden endelig godkendelse fra
stiftsøvrigheden foreligger.
D) Vammen Kirke, eftersyn og reparation af
udvendige fuger i kirken. Provstiudvalget bevilger
248.750 kr. til projektet på budget 2018. Projektet
må ikke iværksættes inden den endelige
godkendelse fra stiftsøvrigheden foreligger.
E) Vammen Kirkegård, nytænkning af
kirkegården. Provstiudvalget kan ikke bevilge
penge til dette projekt på budget 2018.
Side: 1

Mødepunkt
med fugt indtrængen kr. 248.750 inkl. moms.
E) Vammen Kirkegård, nytænkning af
kirkegården, der er pt. ca. 160 ledige enkelt
pladser. Pris kr. 112.500 inkl. moms
F) Vindum Kirke fornyelse af flisebelægning
fra P-plads til kirken kr. 70.000 inkl. moms.
G) Brandstrup Kirkegård nyt maskinhus kr.
250.000 inkl. moms.
H) Vindum Kirkegård, omlægning af
kirkegårdens nordside kr. 200.000 inkl. moms.
I) Bjerringbro Menighedsråd ansøger om en
bevilling på budget 2018 på kr. 1.510.000 til
opførelse af mandskabsbygningen.
Provstiudvalget har på budget 2017 bevilget kr.
1.690.000.
Godkendelse af det endelige budget for Viborg
Østre Provsti.
Vammen Kirke, Tilbud på fugning, kalkning
mv.

Beslutning
F) Vindum Kirke fornyelse af flisebelægning fra Pplads til kirken. Provstiudvalget bevilger kr. 70.000
til projektet på budget 2018.
G) Brandstrup Kirkegård nyt maskinhus.
Provstiudvalget kan ikke bevilge penge til dette
projekt på budget 2018. Provstiudvalget anbefaler
at menighedsrådet udarbejder et projekt.
H) Vindum Kirkegård, omlægning af kirkegårdens
nordside. Provstiudvalget bevilger kr. 75.000 til
projektet på budget 2018.
Jørn Iver Bak forlod lokalet ved beslutning af punkt
I.
I) Bjerringbro Menighedsråd, opførelse af
mandskabsbygning. Provstiudvalget bevilger
1.000.000 kr. til projektet på budget 2018. Den
resterende finansiering kan tages fra
menighedsrådets frie midler.
Rødding Præstebolig - skimmelsvamp.
Niels-Peter Jacobsen forlod lokalet ved beslutning
angående Rødding Præstegård.
Bekæmpelse af skimmelsvamp, provstiudvalget
bevilger kr. 4.000.000 til projektet på budget 2018,
til renovering af den eksisterende bolig eller til
opførelse eller køb af ny præstebolig.
Der overføres kr. 500.000 til provstiets
rådighedsbeløb på budget 2018.
De resterende 1.900.717 kr. bevilges på budget
2018 til afdrag på lån i stiftsmidlerne.

5

Rødding Præstebolig, bekæmpelse af
skimmelsvamp.
Der er tidligere bevilget kr. 250.000 på
provstiets rådighedsbeløb til installation af
ventilation, samt udskiftning af vinduer i
præsteboligen. Da boligen er så skadet af
skimmel foreslåes bevillingen ændret til ekspert
bistand til udarbejdelse af nyt projekt, da
menighedsrådet skal træffe beslutning om, hvad
der skal ske med boligen.

6

Højbjerg-Elsborg Menighedsråd,
godkendelse af købsaftale på salg af mose.
Sag: Højbjerg, salg af Tesmosen (1621) Højbjerg Sogn
Godkendelse af købsaftale på salget at mosen.

Godkendt.
Bevillingen ændres til ekspert bistand til
udarbejdelse af nyt projekt, da menighedsrådet skal
træffe beslutning om, hvad der skal ske med
boligen, da den er stærkt angrebet af
skimmelsvamp. Der er etableret ventilation i
præstegården.
Provstiet vil via stiftet eller på anden måde få
afdækket et evt. erstatningsansvar på byggeriet, der
har udløst skimmelsvampe angrebet i
tagkonstruktionen.
Svend Aage Pedersen og Bjarne Markussen forlod
lokalet ved beslutning.
Godkendt.

Højbjerg, købsaftale

7

Bjerring og Mammen Menighedsråd,
godkendelse af forpagtningsaftalen.
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Forpagtningsaftalen godkendes under forudsætning
af, at der pålægges moms på aftalen.
Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

Sag: Bjerring, Forpagtningskontrakt 20122017 (1331) - Bjerring Kirkedistrikt
Godkendelse af ny forpagtningsaftale,
gældende fra den 01.10.2017 til den 30.09.2022
Forpagtningsaftale for Bjerring-Mammen 20172022.

8

Vindum Menighedsråd, ansøgning om
overførsel af ubrugte midler.
Sag: Brandstrup kirkegård - Ansøgning om
depoter (1457) - Brandstrup Kirkedistrikt
På bevillingen til opførelse af nye depoter ved
Brandstrup Kirke, er der et overskud på kr.
55.000. Menighedsrådet ansøger om at overføre
de 55.000 kr. til henholdsvis etablering af Pplads ved Brandstrup Kirke, hvor der i 2014 er
bevilget kr. 100.000 og samt til etablering af sti
fra Brandstrup Kirke til Sognehuset, til dette
projekt er det i 2017 bevilget kr. 150.000.

Godkendt.

Menighedsrådet har indhentet 2 tilbud på
etablering af P-pladsen ved Brandstrup Kirke,
hvor det billigste lyder på kr. 139.000 inkl.
moms.
Menighedsrådet har indhentet to tilbud på
anlæg af fliser fra Brandstrup Kirke til
Sognehuset, menighedsrådet vælger det
billigste tilbud på granitfliser, som lyser på
155.000 kr. inkl. moms, hertil vurderer
menighedsrådet at der kommer yderligere
20.000 kr. til rådgiver på projektet.
Menighedsrådet orienterer kort om
renoveringen af toiletforhold ved Vindum
Kirke.
Ansøgning samt redegørelse om
projektøkonomi

9

Ørum-Viskum-Vejrum menighedsråd,
godkendelse af tillæg til kirkegårdsvedtægt.
Sag: Ørum, Viskum og Vejrum Kirkegårdsvedtægter (1186) - Ørum Sogn
Godkendelse af tillæg til kirkegårdsvedtægten
på Vejrum Kirkegård.

Godkendt.

Til Viborg Østre Provsti Vedr. Godkendelse af
vedtægter

10

Ørum Præstebolig, ansøgning om
tillægsbevilling fra provstiets
rådighedsbeløb.
Sag: Ørum Præstebolig, renovering i forb.
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Provstiudvalget anmoder menighedsrådet om at
fremsende en redegørelse og en udspecificeret
regning på kloakeringsarbejdet.
Side: 3

Mødepunkt
med præsteskifte. (1525) - Ørum Sogn
Den omfattende renovering af Ørum
Præstebolig i forbindelse med præsteskifte er
dyrere end forventet. Menighedsrådet søger
derfor provstiets rådighedsbeløb om en
tillægsbevilling på kr. 188.433,11.
Provstiudvalget har tidligere bevilget kr.
641.000 fra provstiets rådighedsbeløb til
projektet.

Beslutning
Beslutningen udsættes til næste møde.

Til Viborg Østre Provsti: ansøgning PU

11

Skals Kirke, nyt orgel.
Sag: Skals Kirke, orgelsag. (1626) - Skals
Sogn
Menighedsrådet ansøger provstiudvalget om
tilladelse til at arbejde videre med projektet
med nyt orgel til Skals Kirke.

Provstiudvalget godkender at menighedsrådet
påbegynder det forberedende arbejde, med at få et
nyt orgel med 12-15 stemmer i Skals Kirke. Det
forudsættes at menighedsrådet påbegynder en
proces med henblik på at opnå en betydelig
medfinansiering fra fondsmidler og private
bidragsydere.

Skals orgel
Provstiudvalget foreslår, at menighedsrådet
afdækker markedet for alternativer inden det
endelige projekt udarbejdes.
12

Viborg Kirkemusik festival, ansøgning om
økonomisk støtte.
Sag: Kirkemusik festival 2018, ansøgning om
økonomisk støtte. (1648)
Viborg Internationale Kirkemusik Festival
ansøger om økonomisk støtte til afholdelse af
Kirkemusik Festivalen i 2018.

Provstiudvalget bevilger kr. 25.000 til projektet.
Provstiudvalget opfordre Viborg Internationale
Kirkemusik Festival til at man også inddrager
kirker i Viborg Østre Provsti i programmet.

Ansøgning om økonomisk støtte til festival
2018

13

Budgetsamråd og valg til provstiudvalg og
stiftsråd.
Sag: Valg til provstiudvalg 2017. (1636)
Drøftelse af Budgetsamrådet den 31. august
2017 kl. 19.00, og det efterfølgende valg til
provstiudvalg og stiftsråd.

Taget til efterretning.

Bekendtgørelse nr. 770 af 19. juni 2017

14

Bjerringbro Menighedsråd, igang sættelse af
projetket med udskiftning af vinduer i
kirken.

Godkendt. Projektet kan iværksættes.

Der er på budget 2016 bevilget kr. 150.000 til
udskiftning af vinduer i kirken, menighedsrådet
har nu fået et tilbud på kr. 65.000.
15

Eventuelt.

Referat,23-08-2017

Intet.
Side: 4

Mødepunkt

16

17

Beslutning

Næste møde.

Taget til efterretning.

Torsdag den 31. august 2017 kl. 19.00
budgetsamråd,
Torsdag den 28. september 2017 kl. 16.30,
Tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 16.30 og
Tirsdag den 28. november 2017 kl. 16.30.

Provstiet kommer med forslag til mødedatoer i
foråret 2018, som behandles til næste møde.

Nyt fra Provstiet.

Provsten orienterende om:
- V. Bjerregrav status på projektet med etablering
af ny sti på kirkegården.
- Co Branding (provstiblad), der er pt. solgt
annoncer, der dækker udarbejdelsen af 8 sider.
Provstiudvalget bevilger kr. 10.000 til projektet til
tilkøb af 4 ekstra sider.
- HR konsulent Helle Bjerregaard har opsagt sin
stilling pr. 31.08.2017.
- De 2 ny tiltrådte præster i provstiet er blevet
ordineret i domkirken.
- Der er afholdt stiftspræstekursus.
- Trine Munk Kristensen går på barsel i oktober,
der ansættes barselsvikar.
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