Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 24. oktober 2017. Kl. 16.30
Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - fraværende med afbud.
Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen
Provstiudvalgsmedlem Bjarne Gommesen
Provstiudvalgsrnedlem Jørn Iver Bak
Provstiudvalgsrnedlem Kirsten Poulsen
Provstiudvalgsmedlem Lars Raahauge
Præsterepræsentant Niels-Peter Jacobsen
Provst Bjarne Markussen
Sekretær Henriette Hedegaard
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2

Godkendelse af referat fra mødet den
28.09.2017.

Godkendt.

3

Godkendelse af kvartalsrapport 30.09.2017
for provstiudvalgskassen.

Godkendt.

Godkendelse af kvartalsrapport pr. 30.09.2017
for provstiudvalgskassen i Viborg Østre
Provsti.
4

Godkendelse af takstblad for 2018.
Sag: Takster 2018 (1566)
Godkendelse af det nye takstblad for 2018.

Godkendt.

Takstblad 2018

5

Ørum Præstebolig, ansøgning om
tillægsbevilling.
Sag: Ørum Præstebolig, renovering i forb.
med præsteskifte. (1525) - Ørum Sogn
Beslutningen i denne sag er udskudt fra mødet
den 23.08.2017.

Godkendt.
Provstiudvalget bevilger kr. 188.433,11 fra
provstiets rådighedsbeløb.

Menighedsrådet søger om en tillægsbevilling
fra provstiets rådighedsbeløb på kr. 188.433,11.
vedr. j.nr. 1525

6

Vammen, ansøgning til provstiets
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Godkendt.
Side: 1

Mødepunkt
rådighedsbeløb.
Sag: Vammen Kirke, ansøgning til 5%
midlerne, grundet graverens sygemelding.
(1577) - Vammen Sogn
Vammen Menighedsråd ansøger provstiets
rådighedsbeløb om kr. 39.021 til dækning af
uforudsete udgifter i forbindelse med graverens
sygemelding i perioden fra 01.01.1702.07.2017.

Beslutning

Provstiudvalget bevilger kr. 39.021 fra provstiets
rådighedsbeløb.

Ansøgning om 5% midler ifm. gravers sygdom.

7

Nr. Vinge Kirke, indvendig renovering,
Sag: Nr. Vinge kirke, istandsættelse (gl. j.nr.
198) (835) - Nørre Vinge Sogn
Menighedsrådet ansøger om midler til
indvendig renovering af Nr. Vinge Kirke.
Projekt sum kr. 2.800.000 inkl. moms.
Brev m.m. og ansøgning til provstiudvalget.

8

Roum Kirkegård, omlægning af sti.
Sag: Roum Kirkegård, omlægning af
eksisterende fliser og ny beplantning. (1671) Roum Sogn
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at
iværksætte en omlægning af fliserne til kirken,
samt udskiftning af planter langs stien med nye
mindre planter. Pris 73.450 inkl. moms,
menighedsrådet ønsker at finansiere projektet
ved overførsel af frie midler fra driftsrammen.

Provstiudvalget godkender, at der er mulighed for
at optage stiftslån til projektet på kr. 1.100.000,
samt godkender at menighedsrådet bruger op til
900.000 kr. af deres frie midler til renoveringen af
Nr. Vinge Kirke. Derudover opfordrer
provstiudvalget menighedsrådet til at søge
fondsmidler til renovering af kirkens historiske
inventar, samt at de går budgettet kritisk igennem.
Menighedsrådet skal indsende et revurderet budget
og finansieringsforslag til godkendelse af
provstiudvalget, hvorefter sagen kan sendes til
godkendelse i stiftet. Arbejdet må ikke iværksættes
inden den endelige godkendelse fra
stiftsøvrigheden foreligger.

Provstiudvalget godkender projektet, samt at kr.
73.450 tages fra menighedsrådets frie midler.
Arbejder kan iværksættes.

VS: tilbud på projekter
Roum - ansøgningsskema

9

Kvorning Kirkegård, renovering af diger.
Sag: Kvorning Kirkegård, renovering af diger
(1275) - Kvorning Sogn
Vorning-Kvorning-Hammershøj menighedsråd
ansøger om tilladelse til at iværksætte
renoveringen af dige etape 1, på Kvorning
Kirkegård. provstiudvalget har på budget 2017
bevilget kr. 205.000 til projektet. Det billigste
indkomne tilbud lyder på kr. 175.500 inkl.
moms.

Provstiudvalget godkender at etape 1 i projektet.
Dog må arbejdet ikke iværksættes inden den
endelige godkendelse fra stiftsøvrigheden
foreligger.
Menighedsrådet kan søge om finansiering af etape
2 og 3 på budget 2019.

VS: Kvorning Kirke, renovering af diger etappe
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Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

1
Kvorning Kirke
VS: Kvorning Kirke

10

Evaluering af flexjob i Mammen.
Sag: Mammen: Sognemedhælper ansøgning
til budget 2017. (1491) - Mammen Sogn
Vurdering af flexjob i Mammen efter 1. halvår
2017.

Provstiudvalget godkender menighedsrådets
indsendte evaluering. Provstiudvalget godkender, at
lønnen i 2018 tages af menighedsrådets frie midler.
Menighedsrådet kan ansøge budget 2019 om en
forøgelse af driftsrammen.

Vuderingsskema

11

Bjerringbro Menighedsråd, udskiftning af
kirkens udvendige lyskilder.
Sag: Bjerringbro Kirke: Nyt lys på kirken.
(1674) - Bjerringbro Sogn
Bjerringbro Menighedsråd ansøger om
tilladelse til at udskifte kirkens udvendige
projektører fra hologen til LED. Projektet
ønskes finansieret enten gennem ompostering
af energioptimeringsmidler eller ved
anvendelse af kirkekassens egne frie midler.

Provstiudvalget godkender projektet, samt
godkender at der tages kr. 106.250 inkl. moms fra
menighedsrådet frie midler.

VS: Ansøgning nyt lys på kirken.

12

Bjerringbro Menighedsråd, plæneklipper.
Sag: Bjerringbro Kirkegård: Ansøgning om
ny græsklipper. (1675) - Bjerringbro Sogn
Bjerringbro Menighedsråd ansøger om
tilladelse til at anskaffe plæneklipper, GTS 230.
Pris: kr. 98.055,60 ex moms. Projektet ønskes
finansieret gennem overførsel af anlægsmidler
bevilget til præstegården.

Provstiudvalget godkender købet, samt godkender
at kr. 98.055,60 ekskl. moms tages fra frie midler.

VS: Ansøgning til behandling på det
kommende møde i Provstiet

13

Hjermind Menighedsråd, Energioptimering.
Sag: Hjermind energioptimering:
Licitationsindstilling (1676) - Hjermind Sogn
Hjermind Menighedsråd ansøger om
godkendelse af tilbud på energioptimering efterisolering og indeklimaprojekt - samt
finansiering af en ekstra omkostning på kr.
93.387,50 fra energioptimeringsmidler.

Provstiudvalget godkender projektet. Ekstra
omkostningen til projektet finansieres af
menighedsrådets frie midler.

VS: Sender: Licitationsindstilling
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Mødepunkt
14

Vammen Kirke, energioptimering.
Sag: Vammen Kirke, fugt i kirken og nyt
varmeanlæg. (1384) - Vammen Sogn
Der er tidligere i alt kr. 410.055 til nyt
varmesystem. Efter stiftsøvrighedens
behandling af sagen er der korrigeret i forhold
til stiftsøvrighedens anvisning. Det samlede
budget lyder nu på kr. 460.545. Der søges om
godkendelse af projektet samt tillægsbevilling
på kr. 50.490.

Beslutning
Provstiudvalget godkender projektet.
Provstiudvalget bevilger yderligere kr. 50.490 til
projektet fra energioptimeringspuljen.

VS: Sender: 11 Revideret budget varmesyst 1910-2017, 12 Revideret Varmeplan dateret
22.09.2017, 13 Gruppe, kabel, watt oversigt
22.09.2017, 10 Svar på afgørelse - 19-10-2017

15

Eventuelt.

Intet.

16

Næste møde

Taget til efterretning.

Tirsdag den 28. november 2017 kl. 16.30.
Torsdag den 18. januar 2018 kl. 16.30
Onsdag den 28. februar 2018 kl. 16.30
Onsdag den 21. marts 2018 kl. 16.30
Tirsdag den 17. april 2018 kl. 16.30
Tirsdag den 22. maj 2018 kl. 16.30
Torsdag den 28. juni 2018 kl. 16.30
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Orientering
17

Budget 2018, Viborg Kommune.
Orientering om budget 2018.

18

Nyt fra Provstiet.

Viborg Byråd har valgt at være selvbudgetterende
på næste budget år, og har derfor ikke valgt
statsgaranti for 2018.
Daniel H. Rasmussen er indsat i Vammen Kirke
som barselsvikar for Trine M. Kristensen.

Rødding Kirke, afgørelse lyd og billede.
Lyd og billed i Rødding Kirke har fået en betinget
godkendelse.
19

Rødding Præstegård, orientering.
Sag: Rødding Præstegård, bekæmpelse af
skimmelsvamp og projekt energioptimering.
(1506) - Rødding Sogn

Provsten orienterede om status. På baggrund af
konstruktionsfejl under etablering af nyt tag
opfordrer provstiudvalget menighedsrådet til at gå i
dialog med det tilsynsførende arkitektfirma, om der
kan indgås et forlig.

Advokatvurdering
Menighedsrådet har besluttet at der skal opføres en
ny præstebolig i Rødding.
20

Ansættelse af personalekonsulent
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Mette Dam Nygaard er ansat som ny
personalekonsulent pr. 01.12.2017.

Side: 5

