Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 27. juni 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.

Behandling af budget 2018 tilføjes som punkt 11.

2

Godkendelse af referat fra mødet den 30.
maj 2017.

Godkendt.

3

Ansøgninger til budget 2018.
Sag: Budget 2018 - anlægsønsker. (1629)
A) Rødding Kirke, lyd og billede i kirken.
Projektsum 250.000 kr. inkl. moms.
B) Klejtrup Kirke, køb og grund ved kirken og
anlæg af P-plads. Projektsum 650.000 kr. inkl.
moms.
C) Klejtrup MR, nyt køleanlæg til kapellet. Pris
60.000 kr. inkl. moms.
D) Ørum Kirkegård, køb af ny
traktor/græsklipper. Bytte pris 26.250 kr. inkl.
moms.
E) Vejrum Kirkegård, køb af ny
traktor/græsklipper. Bytte pris 56.000 kr. inkl.
moms.
F) Karup Kirke, nyt tag på kirken. Projektsum
1.015.000 kr. inkl. moms.
G) Karup Kirke, ny belægning på tilkørselsvej
til kirken. Projekt sum 260.875 kr. inkl. moms.
H) Løvel Kirke, lyd og billede i kirken.
Projektsum 243.750 kr. inkl. moms.
Menighedsrådet søger dog kun om kr. 100.000
på budget 2018 til projektet.
I) Vammen Kirke, understrygning af tag og
tårn. Projektet er endnu ikke prissat.
J) Vammen Menighedsråd, opførelse af nyt
sognehus med graverfaciliteter, samt
nedrivning af gamle udebygninger og
konfirmandhus. Menighedsrådet ansøger
budget 2018 om midler til udarbejdelse af
udviklingsplan og udarbejdelse af
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A) Niels-Peter Jacobsen forlod lokalet ved
beslutning.
Rødding Kirke, lyd og billede i kirken.
Provstiudvalget bevilger kr. 100.000 til projektet,
samt godkender at det resterende beløb tages fra de
frie midler.
B) Klejtrup Kirke, køb og grund ved kirken og
anlæg af P-plads. Provstiudvalget bevilger kr.
325.000 til projektet, samt godkender at det
resterende beløb overføres fra de frie midler.
C) Klejtrup MR, nyt køleanlæg til kapellet.
Provstiudvalget bevilger kr. 60.000 til projektet.
D) Ørum Kirkegård, køb af ny traktor/græsklipper.
Provstiudvalget bevilger kr. 26.250 til projektet.
E) Vejrum Kirkegård, køb af ny
traktor/græsklipper. Provstiudvalget bevilger kr.
56.000 til projektet.
F) Karup Kirke, nyt tag på kirken. Provstiudvalget
bevilger kr. 1.015.000 til projektet.
G) Karup Kirke, ny belægning på tilkørselsvej til
kirken. Provstiudvalget kan ikke bevilge midler til
projektet.
H) Niels-Peter Jacobsen forlod lokalet ved
beslutning.
Løvel Kirke, lyd og billede i kirken.
Provstiudvalget bevilger kr. 100.000 til projektet,
samt godkender at det resterende beløb tages fra de
frie midler.
I) Vammen Kirke, understrygning af tag og tårn.
Ansøgningen overføres til behandling på mødet i
august 2017.
Side: 1

Mødepunkt
udbudsmateriale.
K) Vammen Kirke, indvendig kalkning. Der er
pt. ikke indhentet tilbud på arbejdet.
L) Vammen Kirke, eftersyn og reparation af
udvendige fuger i kirken, da der er problemer
med fugt indtrængen. Der er pt. ikke indhentet
tilbud på arbejdet.
M) Vammen Kirkegård, nytænkning af
kirkegården, der er pt. ca. 160 ledige enkelt
pladser. Pris kr. 112.500.

Vs: Rødding Kirke - ansøgning om AV-udstyr
Klejtrup Menigsråd, køb af grund og anlæg af
P-plads.

Beslutning
J) Vammen Menighedsråd, opførelse af nyt
sognehus med graverfaciliteter, samt nedrivning af
gamle udebygninger og konfirmandhus.
Menighedsrådet ansøger budget 2018 om midler til
udarbejdelse af udviklingsplan og udarbejdelse af
udbudsmateriale. Ansøgningen overføres til
behandling på mødet i august 2017.
K) Vammen Kirke, indvendig kalkning.
Ansøgningen overføres til behandling på mødet i
august 2017.
L) Vammen Kirke, eftersyn og reparation af
udvendige fuger i kirken, da der er problemer med
fugt indtrængen. Ansøgningen overføres til
behandling på mødet i august 2017.
M) Vammen Kirkegård, nytænkning af
kirkegården, Ansøgningen overføres til behandling
på mødet i august 2017.

Anlægsansøgning Ørum-Viskum-Vejrum
Karup Kirke nyt tag
Karup ny belægning på vej
Løvel Kirke, lyd og billede.
Vammen - ansøgninger fra Vammen.
VS: Tilbud på udskiftning af kompressor og
Fancoil i Kapel

4

Karup Præstebolig, nye vinduer i stue og
kontor.
Sag: Karup Præstebolig, udskiftning af
vinduer (1370) - Karup Sogn
Karup Menighedsråd har på budget 2017 fået
bevilget kr. 89.125 til udskiftning af vinduer i
præsteboligens stue og kontor. Menighedsrådet
har indhentet 2 tilbud på arbejdet og valgt det
billigste tilbud på kr. 85.500 inkl. moms.
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at
iværksætte arbejdet.

Provstiudvalget godkender det indsendte tilbud.
Arbejdet kan iværksættes. Karup Menighedsråd
kan disponere over det overskydende beløb.

Karup Præstebolig udskiftning af vinduer

5

Hvam præstebolig, godkendelse af
købsaftalen.
Sag: Hvam salg af præstebolig (1605) - Hvam
Sogn
Godkendelse af købsaftalen i forbindelse med
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Godkendt. Provenuet fra salget af præstegården
indsættes i stiftsmidlerne.

Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

salg af Hvam Præstegård.
VS: Salg af ejendommen Hvamvej 95, Hvam,
9620 Aalestrup

6

Rødding Præstebolig, skimmelsvamp.
Sag: Rødding Præstegård, bekæmpelse af
skimmelsvamp og projekt energioptimering.
(1506) - Rødding Sogn
På baggrund af det afholdte møde og det
udarbejdede materiale om præsteboligens stand,
træffes der beslutning om, hvad der skal ske
med boligen.

Provsten orienterede om situationen mht. Rødding
Præstebolig, samt hvilke muligheder der er.
Provstiudvalget har taget provstens orientering til
efterretning.

referat fra informationsmøde onsdag d.
14.06.2017

7

Viborg Stift, kommunikation.
Sag: Kommunikation og mediearbejdet i
Viborg Stift (1119)
Stiftet ansøger om kr. 22.727,27 til
kommunikationsarbejdet i stiftet. Der vil blive
produceret "Præstens værksted" og "Vorherre
Bevares".
Att.: Provstiudvalget - Brev fra biskop Henrik
Stubkjær vedr. kommunikation

Provstiudvalget bevilger kr. 22.727,27 til projektet.
Provstiudvalget vil dog opfordre til, at styrkelsen af
Stiftets kommunikation fremover opkræves via
stiftsbidraget.
Bevillingen gælder kun for budget 2018.
Provstiudvalget ønsker ikke at forpligte et
kommende provstiudvalg, hvorfor ansøgningen i
givet fald skal genbehandles mhp. budget 2019.

Sender: VEDTÆGT FKTV

8

Hersom præstebolig, ny dør.
Sag: Hersom Præstegård - energioptimering
(1500) - Hersom Sogn
Hersom Menighedsråd ansøger om kr. 87.500
fra Provstiets energioptimeringspulje til
udskiftning af 3 døre i præsteboligen, da dørene
skal skiftes snarest muligt.

Provstiudvalget vurderer, at projektet henhører
under alm. vedligeholdelse, og godkender derfor, at
beløbet overføres fra menighedsrådets frie midler.

Ansøgning ny dør til præsteboligen.

9

Vammen Kirke, energioptimering.
Sag: Vammen Kirke, fugt i kirken. (1384) Vammen Sogn
Der er tidligere bevilget kr. 178.470 til
energioptimering i Vammen Kirke.
Menighedsrådet har nu arbejder med projektet,
og hvis den ønskede komfort og effekt skal
opnås i kirken, bliver projektet dyrere end først
antaget, projektet er budgetteret til kr. 410.055.
Menighedsrådet ansøger om en tillægsbevilling
på kr. 231.585.

Referat,27-06-2017

Provstiudvalget godkender projektet og bevilger
yderligere kr. 231.585 fra energioptimeringspuljen.
Projektet må ikke iværksættes før den endelige
godkendelse fra stiftsøvrigheden foreligger.

Side: 3

Mødepunkt

Beslutning

VS: Sender: 4 Billedark, 5 Data prædikestol
2016, 6 Vammen 2017 data, 7 Udkast
Rådgivningsaftale nyt varmeanlæg 28.04.2017
v2, 8 Kopi af Skema_til_anlaegsarbejde, Brev
vedr. fugt i Vammen Kirke 16.05.2017, 00
Indstillling vedr. nyt varmeanlæg i Vammen...

10

Budgetsamråd 2017.
Sag: Valg til provstiudvalg 2017. (1636)
Forslag til ny dato for budgetsamråd 2017.
Den 31. august 2017 kl. 19.00.

Godkendt.

Bekendtgørelse nr. 770 af 19. juni 2017

Provstiudvalget anbefaler, at der til valget til
provstiudvalget som hidtil vælges fra de forskellige
områder i provstiet, samt at der ved valget tænkes
på forskellige kompetencer.

11

Budget 2018.

Budgettet er gennemgået og drøftet.

12

Eventuelt.

Intet.

13

Næste møde.

Budgetsamrådet er flyttet til den 31. august 2017
kl. 19.00

Budgetsamrådet flyttes til den 31. august 2017 kl.
19.00.

Onsdag den 23. august 2017 kl. 16.30,
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.
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Side: 4

Orientering
14

Konference for provstiudvalgsmedlemmer.
Sag: Kursustilbud - Landsforeningen af
menighedsråd (1283)
Landsforeningen af menighedsråd invitere
provstiudvalgsmedlemmer til konference i
Fredericia.

Taget til efterretning.
Provstiudvalget tilmelder til Henriette.

Indbydelse til konference for
provstiudvalgsmedlemmer

15

Nyt fra Provstiet.
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Provsten orienterede om:
De indkomne kvartalsrapporter.
Hannah Kortnum Mogensen er ansat som
sognepræst i Ulbjerg-Låstrup-Lynderup.
Anna Bank Jeppesen er ansat som sognepræst i V.
Tostrup-Roum-Hvam.
Der er holdt møde med Skals Menighedsråd om nyt
orgel i Skals Kirke.
Der afholdes visitats den 13. august 2017 i Karup,
Yvonne Nielsen Alstrup, er konstitueret i
Bjerringbro fra 01. september 2017.

Side: 5

