Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 30. maj 2017. Kl. 16.30
Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen
Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen - deltog fra punkt 3.
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.

Godkendt.

2

Godkendelse af referat fra mødet den
27.04.2017.

Godkendt.

3

Godkendelse af foreløbig budget 2018 for
Viborg Østre Provsti.

Godkendt.

Gennemgang og godkendelse af det foreløbige
budget for Viborg Østre Provsti.

Budget bidrag foreløbige budget 2018, afleveret
den d. 30.05.2017 kl. 16.54. (mødet sluttede kl.
19.30)

4

Drøftelse af provstiudvalgets politik vedr.
frie midler i provstiet.

Provstiudvalget henstiller til, at de frie midler i
provstiet reduceres over tid. Udvalget anbefaler, at
menighedsrådet, af hensyn til provstiudvalgets
sagsbehandling ved anlægsønsker, bruger kontiene
frie midler - afgrænsede projekter,

5

Energioptimering.
Sag: Dataloggere i Viborg Østre Provsti
(1624)
Indkøb af dataloggere til alle kirker i provstiet.

Tilbuddet på køb af dataloggere godkendes.
Den løbende udgift til drift af dataloggere vil
fremover ligge i provstiudvalgskassen.

VS: Målere i Viborg Østre Provsti

6

Løvel Kirke, ansøgning vedr. lyd og billede.
Sag: Løvel Kirke, ansøgning vedrørende Lyd
og billedløsning (1608) - Løvel Sogn
Løvel Menighedsråd ansøger om tilladelse til at
etablere audiovisuelt udstyr i Løvel Kirke.
Projektet koster 243.750 kr. inkl. moms.
Menighedsrådet ønsker at finansiere projektet
ved at bruge 143.750 kr. som menighedsrådet

Referat,30-05-2017

Projektet overføres til behandling på budget 2018.

Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

har opsparet til formålet, det resterende beløb
kr. 100.000 søger menighedsrådet som en
tillægsbevilling hos provstiudvalget.
Løvel kirke, ansøgning vedrørende Lyd og
billedløsning

7

Vester Bjerregrav, sti på kirkegården.
Sag: Vester Bjerregrav Kirkegård, omlægning
af sti. (1604) - Vester Bjerregrav Sogn
V. Bjerregrav menighedsråd ansøger om
omlægning og udvidelse af sti på kirkegården.
Samlet pris for projektet 217.760 kr. inkl.
moms, menighedsrådet ønsker at finansiere
projektet ved overførsel af frie midler fra
driftsrammen.

Provstiudvalget godkender projektet. Arbejdet må
ikke iværksættes inden den endelige godkendelse
fra Stiftsøvrigheden foreligger.

V. Bjerregrav Kirkegård - ny sti.

8

Rødding Kirke, supplering af varmeanlæg.
Sag: Rødding Kirke, supplering af
varmeinstallation. (1067) - Rødding Sogn
Der er indsendt et revideret projekt til
godkendelse i provstiudvalget efter mødet med
konsulenterne mf. Det reviderede projekt
koster 104.000 kr. inkl. moms, menighedsrådet
ønsker at finansiere projektet ved overførsel af
frie midler fra driftsrammen.

Provstiudvalget godkender projektet. Arbejdet må
ikke iværksættes inden den endelige godkendelse
fra Stiftsøvrigheden foreligger.

Vs: [Sag:16/1052] - Referat fra møde, 3. marts
2017 - Rødding kirke, Viborg Østre Provsti,
Viborg Stift - Etablering af supplerende
varmeanlæg

9

Højbjerg-Elsborg, godkendelse af
forpagtningsaftale.
Sag: Højbjerg, udlejning af jord (1622) Højbjerg Sogn
Godkendelse af ny forpagtningsaftale.

Svend Aage Pedersen og Bjarne Markussen forlod
lokalet ved beslutning.
Godkendt.

Højbjerg, udlejning af jord
Højbjerg-Elsborg, forpagtningsaftale

10

Højbjerg-Elsborg, salg af Tesmosen.
Sag: Højbjerg, salg af Tesmosen (1621) Højbjerg Sogn
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at
sælge et stykke mose jord på 2,5 ha, jordet
ligger ubenyttet hen. Prisen er aftalt til 200.000
kr. køber betaler alle sagens omkostninger.

Referat,30-05-2017

Svend Aage Pedersen og Bjarne Markussen forlod
lokalet ved beslutning.
Provstiudvalget godkender salget af Tesmosen.

Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

Højbjerg, salg af Tesmosen

11

Højbjerg-Elsborg, energioptimering.
Sag: Højbjerg-Elsborg, energioptimering
(1620) - Højbjerg Sogn
Menighedsrådet arbejder med
energioptimeringsprojektet, det har vist sig at
den estimerede pris på projektet ikke holder,
menighedsrådet ansøger derfor om en
tillægsbevilling på kr. 31.600 fra
energioptimeringspuljen. Provstiudvalget har
tidligere bevilget kr. 63.500 fra
energioptimeringspuljen.

Svend Aage Pedersen og Bjarne Markussen forlod
lokalet ved beslutning.
Godkendt, provstiudvalget bevilger yderligere
31.600 kr. fra energioptimeringspuljen.

Højbjerg-Elsborg, energioptimering

12

Roum Menighedsråd, ny belysning på
kirkegården.
Sag: Roum Kirkegård, nyt lys på kirkegården.
(1617) - Roum Sogn
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at
iværksætte projekt med opsætning af nye
lamper på parkeringspladsen ved kirken, og
udskiftning af de eksisterende lamper, så
lamperne er ens. Pris for projektet kr. 78.875
inkl. moms, menighedsrådet ønsker at
finansiere projektet ved overførsel af frie midler
fra driftsrammen. Projektet kan risikere at blive
lidt dyrere, da et par af lamperne skal flyttes ind
i et bed.

Godkendt. Arbejdet kan iværksættes.

Vs: Til provstiudvalgsmødet

13

V. Tostrup præstebolig, renovering i
forbindelse med præsteskifte.
Sag: V. Tostrup Præstebolig, renovering i
forbindelse med præsteskifte. (1611) - Vester
Tostrup Sogn
Renovering af præsteboligen i forb. med
ansættelse af ny præst. Pris for renoveringen
597.289 kr. inkl. moms. Menighedsrådet
ansøger om en bevilling fra provstiets
rådighedsbeløb til finansiering af projektet.

Godkendt.
Provstiudvalget bevilger kr.597.289 fra provstiets
rådighedsbeløb.

VS: Renovering Tostrup præstebolig.
VS: Møbler til præstekontoret

14

Frederiks Menighedsråd, forøgelse af
driftsrammen.
Sag: Budget 2018 (1555)
Frederiks Menighedsråd ansøger om en

Referat,30-05-2017

Kirsten Poulsen forlod lokalet ved beslutning.
Provstiudvalget forhøjer driftsrammen til Frederiks
Menighedsråd med 200.000 kr.
Side: 3

Mødepunkt

Beslutning

forhøjelse af driftsrammen i forhold til tabt
renteindtægt.
Frederiks ansøgning til budget 2018

15

Eventuelt.

16

Næste møde.

Provstens orienterede om ønske fra Skals
Menighedsråd om udskiftning af orglet i Skals
Kirke.

Tirsdag den 27. juni 2017 kl. 16.30,
Onsdag den 23. august 2017 kl. 16.30,
Tirsdag den 05. september 2019 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.

Referat,30-05-2017

Side: 4

Orientering
17

Nyt fra Provstiet.

Provsten orienterede om:
- De afholdte udviklingssamtaler.
- Præsteansættelser.
- Situationen med skimmelsvamp i Rødding
Præstebolig.

Referat,30-05-2017

Side: 5

