Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 28. september 2017. Kl. 16.30
Mødested: Vognmagervej 14, $800 Viborg

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

Beslutning

Modepunkt
Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2

Godkendelse af referat fra mødet den
23.08.2017.

Godkendt.

3

Godkendelse af endeligt budget for Viborg
Østre Provsti 201$.

Godkendt.

Godkendelse af endeligt budget for Viborg
østre Provsti 2018.
4

Provstiudvalgskassen godkendelse af
protokotlat.
Sag: Provstittdvatgskassen Årsregnskab 2016
(1589)
Provstiudvalgskassen godkendelse af
protokollat for regnskab 2016.
-

VØP regnskab 2016, revisionsprotokollat mv.

Stempel: Viborg østre Provstiudvalg, CVR-nr.
22018639, Budget 2018, endeligt budget afleveret
d. 28-09-2017 17:02.
Godkendt.
Provstiudvalget har behandlet
revisionsprotokollatet og har taget revisionens
bemærkninger til eftenetning. Provstiudvalget skal
dog bemærke, at af det samlede indestående på kr.
4.210.324 er der disponeret over kr. 2.817.265,
således at nettoindestående udgør kr. 1.393.059.
Provstiudvalget skal bemærke, at alle bevillinger af
5%-midlerne vurderes at være legitimt bevilgede,
og at de manglende udbetalinger således skyldes
forsinkelser i den videre proces.
Provstiudvalget har for at reducere indestående i
5%-midlerne reduceret tilførslen i budget 2017 og
201$.

5

Karup Menighedsråd, energioptimering.
Sag: Karup, energioptimering. (1655) Karup
Sogn
Kamp Menighedsråd har ffiet bevilget kr.
88.900 fra energioptimeringspuljen.

Godkendt.

-
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Side: 1

Beslutning

Modepunkt

Menighedsrådet ønsker at iværksætte første del,
det valgte tilbud lyder på kr. 29.250.
Kamp, energioptimering

Klejtrup MR, Anlæg af P-plads.
Sag: Ktejtrup P-ptads. (1227) Ktejtrttp Sogn
Provstiudvalget har på modet den 27.06.17,
behandlet menighedsrådets ansøgning om køb
af grund og anlæg afp-plads ved Klejtrup
Kirke. Udvalget bevilgede kr. 325.000 til
projektet på budget 201$, og provstiudvalget
godkendte samtidig at de resterende kr. 325.000
tages af menighedsrådets frie midler. Det viser
sig nu, at der har været en fejl i disponeringen
afkirkekassens regnskab 2016, så den frie
kassebeholdning kun udgør kr. 547.377,12,
mod tidligere 728.244,31. Menighedsrådet
ansøger derfor provstiudvalget om yderligere
bevilling til projektet.

6

-

Provstiudvalget bevilger et lån i provstiets
rådighedsbeløb på op til 180.000 kr.

Skriv vedr. Menighedsrådets frie
kassebeholdning.
Svar brev til Klejtmp, ny P-plads ved kirken.

7

Godkendt.

Klejtrup Kirke, nyt tag på våbenhuset.
Sag: Ktejtrttp Kirke Nyt tag på våbenhus
(1482) Ktejtrup Sogn
Klejtrup Menighedsråd har nu afsluttet
projektet med udskiftning aftaget på
våbenhuset. Provstiudvalget har bevilget kr.
198.000 til projektet fra provstiets
rådighedsbeløb. Der er et overskud efter det
afsluttede arbejde på kr. $142,19.
-

-

i. nr. 1482 Nyt tag våbenhuset Klejtmp (bilag
til udbetaling)
-

$

Rødding MR, revideret kirkegårdsvedtægt.
Sag: Rødding, Kirkegårdsvedtægter (1225)
Rødding Sogn
Godkendelse af ny kirkegårdsvedtægt for
Rødding Kirkegård.

Niels-Peter Jacobsen forlod lokalet ved beslutning.

-

Godkendt.

Rødding Menighedsråd revideret
kirkegårdsvedtægt tremsendes til godkendelse
-

9

Rødding MR, godkendelse af lej eaftale.
Sag: Rødding Præstebotig genhusning.
(1662) Rødding Sogn
Godkendelse af lejekontrakt på Pileurtvej 12,

Niels-Peter Jacobsen forlod lokalet ved beslutning.

-

-
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Godkendt.
Side: 2

Beslutning

Modepunkt
Rødding. Den månedlige leje lyder på kr.
11.000 pr. måned.
Rødding Præstebolig genhusning. Lejeaftale
til provstiudvalgets endelige godkendelse
-

10

Skals Kirke, optimering af varmeanlægget.
Sag: Skats Kirke Varmeanlæg (1502) Skals
Sogn
Skals Menighedsråd har fået udarbejdet
projektet på optimenng afvarmeanlægget i
Skals Kirke. Provstiudvalget har tidligere
bevilget kr. 356.860, hvoraf der er kr.
346.998,20 tilbage på bevillingen.
Menighedsrådet ansøger om en tillægsbevilling
påkr. 60.100.
-

-

Provstiudvalget opfordrer menighedsrådet til at
søge provstiudvalgets rådighedsbeløb om det
resterende beløb.
Arbejdet må ikke iværksættes før endelig
godkendelse fra Stiftsøvrigheden foreligger.

Optimering af varmeanlæg Skals Kirke
Løsning varme Skals kirke

11

Vindum MR, stibelægning ved Brandstrup
Kirke.
Sag: Brandstrup Kirkegård Stibelægnbigpå
kirkegården 2017. (1634) Vindtint Sogn
Vindum Menighedsråd ansøger om tilladelse til
at iværksætte projektet med fliser fra kirken til
sognehuset. Entreprenørens tilbud lyder på kr.
186.093,75 inkl. moms. Provstiudvalget har
bevilget kr. 150.000 til projektet på budget
2017, derudover er overskuddet fra etablering
af depoter overført til dette projekt, samt
etablering af p-plads ved Brandstrup Kirke kr.
55.000.
-

-

Godkendt.
Arbejdet må ikke iværksættes før endelig
godkendelse fra Stiftsøvrigheden foreligger.

Sender: Brandstrup-Stibelægning på
kirkegärden-MBA.0 1.2017 .pdt
J. nr. 1472 Ansøgning om tilladelse til at
igangsætte flisegang (pkt. 2)

12

Vindum MR, P-plads ved Brandstrup Kirke.
Sag: Brandstrttp Kirke ansogning om P
plads ved Brandstrttp Kirke og sognehits.
(1235) Vindttm Sogn
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at
iværksætte arbejdet med etablering afp-plads
ved Brandstrup Kirke. Provstiudvalget har på
budget 2015 bevilget kr. 100.000 til projektet,
der er overført kr. 18.900 fra et tidligere
projekt. Projektet vil i alt koste kr. 152.725.
differencen på kr. 33.825 søger menighedsrådet
om tilladelse til at tage fra de frie midler.

Godkendt.

-

-

Referat,28-09-2017

Provstiudvalget godkender, at der overføres kr.
33.825 fra menighedsrådets frie midler til arbejdet.
Arbejdet må ikke iværksættes før endelig
godkendelse fra Stiftsøvrigheden foreligger

Side: 3

Beslutning

Modepunkt

J.nr. 1235 P-plads ved Brandstnip kirke,
anmodning om tilladelse til igangsætning

13

Vindum Kirkegård, omlægning af
nordsiden.
Sag: Vindttm Kirkegård, omlægning af
kirkegårdens nordside. (1543) Vindum Sogn
Der er på budget 201$ bevilget kr. 75.000 til
projektet. Menighedsrådet ansøger om tilladelse
til at iværksætte projektet.

Godkendt.
Arbejdet må iværksættes.

-

J.nr. 1629 pkt 3 Omlægning af Vindum
kirkegårds nordside. Ansøgning om start

14

Godkendelse af opdateret HR vedtægt.
Sag: HR samarbejde (inkL budget og
regnskab) (1293)
Godkendelse afny vedtægt for HR samarbejdet
mellem de 3 provstier.

Godkendt.

Vedtægt for HR-samarbejde
Afgørelse vedr. vedtægt for HR-konsulent i
Viborg Domprovsti, Viborg østre Provsti og
V esthimmerlands Provsti

15

Vammen Kirke, nyt tag på våbenhuset.
Sag: Vaminen Kirke, nyt tag på våbenh uset.
(1496) Vammen Sogn
Vammen Menighedsråd ansøger om tilladelse
til at iværksætte projektet med udskiftning af
taget på våbenhuset ved Vammen Kirke. Der er
bevilget kr. 225.000 til projektet af 5%
midlerne. Menighedsrådet har raet tilbud på
udskiftning af taget på våbenhuset kr. 204.650
inkl. moms.

Licitationen er godkendt.

-

fwd: Licitation

16

Vammen Menighedsråd, fugtskader i
kapellet.

Vaimnen Menighedsråd søger provstiets
rådighedsbeløb om kr. 94.100, til udbedring af
ftigtskader i kapellet.

Godkendt.
Provstiudvalget bevilger kr. 94.100 fra provstiets
rådighedsbeløb til projektet.

Arbejdet må iværksættes.

Bilag til dette punkt eftersendes.
Tjele-Nr. Vinge MR, honorar til formand for
præstegårdsudvalget.
Referat,2$-09-2017
17

Provstiudvalget henviser til det gældende
vejledende lønbiad.
Side: 4

Beslutning

Modepunkt
præstegårdsudvalget.
Sag: Tjele-Nr. Vinge, honorar titformanden
for præstegårdsudvalget. (1520) Tjele Sogn
Menighedsrådet ansøger om provstiets accept
af at de også i fremtiden kan udbetale honorar
til formanden for Præstegårdsudvalget.
-

Tjele-Nr. Vinge MR, honorar til formanden for
præstegärdsudvalget.

1$

Drøftelse af “Små sogne store
udfordringer”
-

Drøftelse af “Små sogne store udfordringer,
om styrkelse af gudstjenestedeltagelsen i et
landprovsti
-

Projektet blev drøftet, og provstiudvalget
tilkendegav, at det imødeser en videre bearbejdelse
rnhp. en udgivelse, der sigter på at inspirere
menighedsråd og sognepræster.

19

Eventuelt.

Intet.

20

Næste møde.

Forslag til nye datoer i 1. halv år 2018:

Tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 16.30 og
Tirsdag den 28. november 2017 kl. 16.30.

Torsdag den 18. januar 2018
Onsdag den 28. februar 2018
Onsdag den 21. marts 2018
Tirsdag den 17. april 2018
Tirsdag den 22. maj 2018
Torsdag den 28. juni 2018

Referat,28-09-2017

Side: 5

Orientering
21

En kort orientering.

folkekirkens Skoletjeneste.
Sag: Folkekirkens Skoletjeneste (846)
Orientering fra Svend Aage Pedersen.
Referat fra bestyrelsesmøde i FSVS
Vedrørende lokale provstimøder

22

Mammen Kirke, indvendig renovering.
Sag: Mainmen Kirke, renovering. (1190)
Manunen Sogn

Arbejdet er iværksat.
-

Mammen kirke endeligt budget.
Kvitteringsbrev MR + PU Supplerende
ansøgning (til tidligere godkendt projekt) om
belysning i skibet
-

23

Nyt fra Provstiet.

Daniel H. Rasmusen er ansat i Trine M.
Kristensens barsels vikariat.
Der er ansøgningsfrist på Personalekonsulent
stillingen i dag den 28.09.2017.

24

Vejledning og årshjul til menighedsrådene
om provstirevision jf. DAP.

Taget til efterretning.

Orientering om vejledning og årshjul til
menighedsrådene om provstirevisionjf. DAP.
25

Orientering om valg til stiftsrådet.

Der er udskrevet valg afpræsterepræsentanter til
Stiftsrådet.

Orientering om valg til stiftsrådet.
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Underskrifter vedr, mode d. 28-09-20 17

Svend Aage Pedersen

Anders Kristian Korsbæk Jensen

Bjarne Beyer Gommesen

Bjarne Bæk Markussen

Jørn Iver Bak

Kirsten Poulsen

Lars Raahauge

Niels-Peter Lund Jacobsen
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Side: 7

