Referat
Viborg Østre Provsti – Møder

2018 - 28. juni: Provstiudvalgsmøde d. 28-06-2018, 16:30,
Deltagere: Viborg Østre Provstiudvalg
Kommentarer:

1 - Godkendelse af dagsorden.
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Godkendt.

2 - Godkendelse af referat fra mødet den 22.05.2018.
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Godkendt.

3 - Godkendelse af foreløbigt budget for Viborg Østre Provsti.
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Provstiudvalget godkender foreløbigt budget for provstiudvalgskassen for Viborg Østre Provsti.
Stempel: Viborg Østre Provstiudvalg, CVR-nr. 22018639, Budget 2019. Bidrag budget afleveret d. 28-06-2018
kl. 12:37 er hermed godkendt.

4 - F2 Touch eller KM mail til provstiudvalgsmedlemmer.
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Med baggrund i den nye persondataforordning skal provstiudvalget vælge, om en km-mailadresse til hvert

provstiudvalgsmedlem eller brug af F2 Touch skal være den fremtidige løsning i provstiudvalget.
Referat:
Provstiudvalget vælger, at der oprettes en KM-mailadresse til hvert provstiudvalgsmedlem. I fremtiden vil
kommunikation mellem provstikontoret og provstiudvalget gå denne vej.

5 - Godkendelse af vilkår for revisionsopgaven.
Behandlede sager:
Viborg Østre Provsti - regnskab 2017. (2018 - 18274)
Bilag: Tiltrædelsesprotokol
Beskrivelse:
Godkendelse af revisionsprotokollat vedr. vilkår for revisionsopgaven.
Referat:
Godkendt.

6 - Godkendelse af rådgivningsaftale - renovering af Nr. Vinge Kirke.
Behandlede sager:
Nr. Vinge Kirke, indvendig renovering. (2018 - 5298)
Bilag: Udkast totalrådgivningsaftale maj 2018
Beskrivelse:
Godkendelse af rådgivningsaftale i forbindelse med renoveringen af Nr. Vinge Kirke.
Referat:
Godkendt.

7 - Løvel - Ansøgning til Provstiets rådighedsbeløb.
Behandlede sager:
Løvel - Ansøgning til Provstiets rådighedsbeløb. (2018 - 15007)
Bilag: Brev Løvel (Lars Oestergaard Nielsen)
Beskrivelse:
Menighedsrådet har haft flere uforudsete udgifter. I forbindelse med indbrud i graverhuset,
har menighedsrådet en selvrisiko på kr. 15.000. For at undgå fremtidige indbrud har menighedsrådet
indkøbt en container til kr. 34.800. Der er endvidere installeret et filter på el hovedindgangen kr. 5.000,
samt indkøb af ny plæneklipper kr. 3.500. Menighedsrådet ansøger provstiudvalget om kr. 55.000 fra
provstiets rådighedsbeløb.
Referat:
Provstiudvalget bevilger kr. 34.800 til køb af container af provstiets rådighedsbeløb for at forebygge
gentagelse af indbrud. De resterende projekter kan finansieres ved overførsel af frie midler til
driftsrammen.

8 - Ansøgning om renovering af Sahl Præstebolig i fopbindelse med præsteskifte.
Behandlede sager:
Sahl Præstebolig, renovering i forbindelse med præsteskifte. (2018 - 18265)
Bilag: ansøgning provsti pdf
Beskrivelse:

Istandsættelse af Sahl Præstebolig i forbindelse med præsteskifte, pris ca. 267.750 kr. inkl. moms.
Menighedsrådet ønsker at finansiere projektet ved overførsel af frie midler fra driftsrammen.
Referat:
Provstiudvalget godkender projektet, samt at beløbet tages fra menighedsrådets frie midler.

9 - Bjerringbro, ansøgning til provstiets rådighedsbeløb, korfirmandlokaler.
Behandlede sager:
Bjerringbro, ansøgning til 5% midlerne, korfirmandlokaler. (2018 - 17757)
Bilag: S25C-918061423030
Beskrivelse:
Bjerringbro Menighedsråd ansøger om en tillægsbevilling på kr. 330.000 inkl. moms fra provstiets
rådighedsbeløb til indretning af undervisningslokale i kælderen i Kirkecenteret.
Referat:
Jørn Iver Bak og Bjarne Markussen forlod lokalet ved beslutning.
Provstiudvalget bevilger Kr. 330.000 fra provstiets rådighedsbeløb til indretning af undervisningslokale i
kælderen under Kirkecenteret.

10 - Ansøgning vedr. ny præstebolig i Rødding.
Behandlede sager:
Rødding Præstebolig, opførelse af ny præstebolig i Rødding. (2018 - 4387)
Bilag: doc00500720180620160113
Beskrivelse:
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at udskyde byggestart på den ny præstebolig til foråret, samt at
lejeaftalen på den midlertidige præstebolig forlænges til 01.11.2019, og at lejen forhøjes fra 11.000 kr. til
12.000 kr. pr. måned. Endvidere søges der om en udvidelse af rammen til byggebudgettet med kr. 50.000.
Referat:
Provstiudvalget fastholder den nuværende ramme til byggeriet. Der bevilges op til 70.000 kr. på budget
2019 til den ekstra husleje fra april til november 2019. Menighedsrådet bedes estimere, hvor stor
nettoudgiften til leje af midlertidig præstebolig er i sammenligning med den tidligere præstebolig herunder omkostninger til energi. Beregningen skal indsendes til provstikontoret inden 15.08.2018.

11 - Elsborg Kirkegård, dige (ansøgning til budget 2019)
Behandlede sager:
Elsborg Kirkegård - renovering af dige (budget ønske til budget 2019) (2018 - 17421)
Bilag: Elsborg Kirkegård, dige
Beskrivelse:
Ny anlæggelse af kirkedige ved Elsborg Kirke. Menighedsrådet ansøger om kr. 1.340.000 inkl. moms til
projektet på budget 2019.
Referat:
Provstiudvalget kan ikke på det nuværende grundlag bevilge kr. 1.340.000 til projektet på budget 2019.
Dette projekt er mere end dobbelt så dyrt som lignende og større digeprojekter. Menighedsrådet bedes
indsende et revideret budget inden 15. august 2018, for at projektet kan komme i betragtning til budget
2019.

12 - Karup MR, ansøgning til budget 2019, omlægning af vejen op til kirken.
Behandlede sager:
Karup MR, ansøgning til budget 2019, omlægning af vejen op til kirken. (2018 - 17729)
Bilag: Ansøgning vej til Karup kirke 2018
Beskrivelse:
Karup Menighedsråd ansøger om kr. 225.000 inkl. moms på budget 2019, til omlægning af brostensbelagt
tilkørselsvej til kirke, sognegård og præstebolig.
Referat:
Provstiudvalget bevilger kr. 225.000 til projektet på budget 2019.

13 - Anlægsønske til budget 2019 - Hjermind Præstegård: Ansøgning om penge til
renovering af facade og sokkel.
Behandlede sager:
Hjermind Præstebolig: Ansøgning om penge til renovering af facade og sokkel. (2018 - 13286)
Bilag: Ansøning udvendig vedligeholde, Brev til Menighedsråd vedr. analyse og forslag 04-082017, Facade mod vest, Facade mod øst, Gavl mod nord, Gavl mod syd
Beskrivelse:
Hjermind menighedsråd ansøger om kr. 1.006.352 inkl. moms på budget 2019, til facade- og
sokkelrenovering pga. indtrængende fugt.
Referat:
Provstiudvalget godkender projektet. Provstiudvalget bevilger kr. 500.000 til projektet på budget 2019 samt
godkender, at det resterende beløb på 506.352 kr. tages fra menighedsrådets frie midler.

14 - Vorning-Kvorning-Hammershøj: ansøgning om ny plæneklipper.
Behandlede sager:
Vorning-Kvorning-Hammershøj: ansøgning om ny plæneklipper. (2018 - 18107)
Bilag: Ansøgning om penge til ny plæneklipper
Beskrivelse:
Vorning-Kvorning-Hammershøj sognes menighedsråd ansøger om 54.000 kr. inkl. moms på budget 2019 til
køb af ny fælles plæneklipper for de 3 kirker.
Referat:
Provstiudvalget godkender købet af plæneklipperen til 54.000 kr.. Pengene kan tages af menighedsrådet
frie midler.

15 - Vorning-Kvorning-Hammershøj, ansøgning om motorbøre til kirkegården
Behandlede sager:
Vorning-Kvorning-Hammershøj - ansøgning til budget 2019 (motorbøre) (2018 - 16544)
Bilag: Ansøgning om motorbør
Beskrivelse:
Vorning-Kvorning-Hammershøj sognes menighedsråd ansøger om 95.000 kr. inkl. moms på budget 2019 til
køb af ny motorbøre.

Referat:

Provstiudvalget godkender købet af motorbøren til 95.000 kr.. Pengene kan tages af menighedsrådet frie
midler.

16 - Vorning- Kvorning- Hammershøj - Ansøgning renovering af dige
Behandlede sager:
Vorning- Kvorning- Hammershøj - Ansøgning renovering af dige (2018 - 6821)
Bilag: Ansøgning om penge til stendige
Beskrivelse:
Vorning-Kvorning-Hammershøj sognes menighedsråd ansøger om 309.500 kr. inkl. moms på budget 2019
til renovering af stendiger ved Kvorning Kirkegård.

Referat:
Provstiudvalget bevilger 309.500 kr. til renovering af stendiger ved Kvorning Kirkegård på budget 2019.

17 - Ansøgning til budget 2019 - Hammershøj Kirke - installation af luft til luft varmepumpe.
Behandlede sager:
Installation af luft til luft varmepumpe i Hammershøj Kirke - Ansøgning til budget 2019. (2018 16712)
Bilag: 30051801
Beskrivelse:
Vorning-Kvorning-Hammershøj sognes menighedsråd ansøger om 145.000 kr. inkl. moms på budget 2019
til installation af luft til luft varmepumpe på loftet i Hammershøj Kirke.

Referat:
Provstiudvalget bevilger kr. 145.000 til installation af luft til luft varmepumpe på loftet i Hammershøj
Kirke på budget 2019. Projektet skal godkendes af stiftsøvrigheden, før arbejdet må iværksættes.

18 - Ørum-Viskum-Vejrum, ansøgning til budget 2019, Ny mandskabsbygning.
Behandlede sager:
Ørum-Viskum-Vejrum, ansøgning til budget 2019, Ny mandskabsbygning. (2018 - 17716)
Bilag: 2019 - Ny mandskabsbygning, Bilag Mandskabsbygning
Beskrivelse:
Ørum-Viskum-Vejrum sognes menighedsråd ansøger om 3.885.500 kr. inkl. moms på budget 2019
til opførelse af nyt mandskabshus, med kapel og offentligt toilet ved Ørum Kirke.

Referat:
Provstiudvalget kan ikke godkende projektet i sin nuværende form. Provstiudvalget opfordrer
menighedsrådet til at indsende et revideret projekt, med en budgetramme på max. 2.000.000 kr. For at
projektet kan komme i betragtning på budget 2019, bedes det reviderede projekt være provstikontoret i
hænde senest den 15.08.2018. Ved en budgetramme på byggeriet på 2.000.000 kr. lægger provstiudvalget
op til, at 1.600.000 kr. bevilges på budget 2019, samt at de resterende 400.000 kr. finansieres af
menighedsrådets frie midler.

19 - Ørum-Viskum-Vejrum, ansøgning til budget 2019, udskiftning af hække på Ørum
Kirkegård.
Behandlede sager:
Ørum-Viskum-Vejrum, ansøgning til budget 2019, udskiftning af hække på Ørum Kirkegård. (2018
- 17720)
Bilag: 2019 - Udskiftning af hække kirkegården Ørum, Bilag Mandskabsbygning
Beskrivelse:
Ørum-Viskum-Vejrum sognes menighedsråd ansøger om tilladelse til at iværksætte projektet med
udskiftning af hækplanter på Ørum Kirkegård, samt at 60.000 kr. inkl. moms tages af menighedsrådets frie
midler til projektet.
Referat:
Provstiudvalget godkender projektet, samt at midlerne tages fra menighedsrådets frie midler.

20 - Ørum-Viskum-Vejrum, ansøgning til budget 2019, Digitalt Kirkegårdskort.
Behandlede sager:
Ørum-Viskum-Vejrum, ansøgning til budget 2019, Digitalt Kirkegårdskort. (2018 - 17711)
Bilag: 2019 - Digitalt kort kirkegård, Bilag Kirkegårdskort
Beskrivelse:
Ørum-Viskum-Vejrum sognes menighedsråd ansøger om 66.000 kr. inkl. moms på budget 2019 til oprettelse
af digitalt kort over kirkegårdene.
Referat:
Projektet kan gennemføres for menighedsrådets frie midler eller tages af driftsrammen eksempelvis over 3
år.

21 - Ørum-Viskum-Vejrum, ansøgning til budget 2019, konfirmandstue Ørum.
Behandlede sager:
Ørum-Viskum-Vejrum, ansøgning til budget 2019, konfirmandstue Ørum. (2018 - 17704)
Bilag: 2019 - Konfirmandstue Ørum, Bilag Konfirmandstue
Beskrivelse:
Ørum-Viskum-Vejrum sognes menighedsråd ansøger om 70.000 kr. inkl. moms på budget 2019
til renovering af konfirmandstuen i Ørum Præstebolig. I projektet indgår ændring af adgangsvej til
konfirmandstuen, lydisolering, nyt av-udstyr, samt maling af konfirmandstuen.
Referat:
Provstiudvalget bevilger kr. 70.000 til renovering af konfirmandstuen i Ørum Præstebolig på budget 2019.

22 - Anlægsønske til budget 2019 - Vester Tostrup: Handicapparkering, belysning og
asfaltering af parkeringsplads.
Behandlede sager:
Vester Tostrup anlægsønske til budget 2019 - belysning og asfaltering af parkeringsplads. (2018 16629)
Bilag: Ansøgning anlægsønske til budget 2019 Tostrup kirke
Beskrivelse:
Vester Tostrup Menighedsråd ansøger om 513.000 kr. inkl. moms på budget 2019 til anlæg af
handicapparkeringsplads, samt asfaltering af og bedre belysning på parkeringspladsen.

Referat:
Søren Kastberg forlod mødet ved beslutning.
Provstiudvalget godkender projektet. Dog afventer finansieringen af projektet salget at forpagterboligen i
Vester Tostrup.

23 - Vindum Kirke, ny dør samt indretning af børnekirke. (ansøgning til budget 2019)
Behandlede sager:
Vindum Kirke - ny dør samt indrette børnekirke. (ansøgning til budget 2019) (2018 - 18173)
Bilag: Vindum Kirke, ny dør samt indrette børnekirke. (ansøgning til budget 2019)
Beskrivelse:
Vindum Menighedsråd ansøger om 80.000 kr. inkl. moms på budget 2019 til indrettelse af rum til
børnekirke, dåbsværelse og brude-venterum, samt ny dør.
Referat:
Provstiudvalget bevilger kr. 80.000 på budget 2019 til til ny dør, samt indrettelse af rum til børnekirke,
dåbsværelse og brude-venterum i Vindum Kirke.

24 - Vindum Kirke, udvendig kalkning.
Behandlede sager:
Vindum Kirke - udvendig kalkning. (2018 - 18167)
Bilag: Vindum Kirke, udvendig kalkning.
Beskrivelse:
Vindum Menighedsråd ansøger om 75.000 kr. inkl. moms på budget 2019 til udvendig kalkning af Vindum
Kirke.

Referat:
Udvendig kalkning af kirken henhører under driftsrammen. Provstiudvalget godkender, at beløbet tages
af menighedsrådets frie midler.

25 - Vindum Kirke, asfalt på p-plads (ansøgning til budget 2019)
Behandlede sager:
Vindum Kirke - asfalt på p-plads (ansøgning til budget 2019) (2018 - 18165)
Bilag: Vindum Kirke, asfalt på p-plads (ansøgning til budget 2019)
Beskrivelse:
Vindum Menighedsråd ansøger om 125.000 kr. inkl. moms på budget 2019 til asfaltering af
parkeringspladsen ved Vindum Kirke.
Referat:
Provstiudvalget bevilger kr. 125.000 til asfaltering af parkeringspladsen ved Vindum Kirke på budget 2019.

26 - Vindum Kirkegård, omlægning. (ansøgning til budget 2019)
Behandlede sager:
Vindum Kirkegård - omlægning af området nord for Kirken. (ansøgning til budget 2019) (2018 13813)
Bilag: Vindum Kirkegård, omlægning.

Beskrivelse:
Vindum Menighedsråd ansøger om 115.000 kr. inkl. moms på budget 2019 til omlægning af Vindum
Kirkegård mod nord.

Referat:
Provstiudvalget bevilger kr. 115.000 på budget 2019 til omlægning af Vindum Kirkegård mod nord.

27 - Bjerringbro: Ansøgning om nyt lydanlæg og AV-udstyr til kirken
Behandlede sager:
Bjerringbro: Ansøgning om nyt lydanlæg og AV udstyr til kirken. (2018 - 17807)
Bilag: S25C-918061423034
Beskrivelse:
Bjerringbro Menighedsråd ansøger om 300.000 kr. inkl. moms på budget 2019 til nyt lydanlæg og AV-udstyr
til kirken.

Referat:
Jørn Iver Bak og Bjarne Markussen forlod mødet ved beslutning.
Provstiudvalget bevilger kr. 300.000 på budget 2019 til nyt lydanlæg og AV-udstyr i Bjerringbro Kirke.

28 - Bjerringbro: Ansøgning om anlæg og udvidelse af P-plads ved den nye kontorbygning.
Behandlede sager:
Bjerringbro: Ansøgning om anlæg og udvidelse af P-plads ved den nye kontorbygning. (2018 17803)
Bilag: S25C-918061423032
Beskrivelse:
Bjerringbro Menighedsråd ansøger om 400.000 kr. inkl. moms på budget 2019 til anlæg og udvidelse af
parkeringsplads ved den nye kontorbygning ved kirkecenteret.

Referat:
Jørn Iver Bak og Bjarne Markussen forlod mødet ved beslutning.
Provstiudvalget bevilger kr. 400.000 på budget 2019 til anlæg og udvidelse af parkeringsplads ved den nye
kontorbygning ved kirkecenteret.

29 - Bjerringbro: Ansøgning om udvidelse af driftsramme fra 2019.
Behandlede sager:
Bjerringbro: Ansøgning om udvidelse af driftsramme fra 2019. (2018 - 17762)
Bilag: S25C-918061423031
Beskrivelse:
Bjerringbro Menighedsråd ansøger om en udvidelse af driftsrammen på 200.000 kr. inkl. moms på budget
2019. Menighedsrådet ønsker at fremme kirkens virke og aktiviteter, samt vedligeholde kirkens aktiver

bedst muligt.
Referat:
Jørn Iver Bak og Bjarne Markussen forlod mødet ved beslutning.
Provstiudvalget bevilger en udvidelse af driftsrammen på kr. 200.000 på budget 2019 med begrundelse i
menighedsrådet ønske om at fremme de kirkelige aktiviteter. Yderligere bevilges der kr. 96.000 til renter og
kr. 480.000 til afdrag på lån til opførelse af den nye provstebolig i Bjerringbro.

30 - Bjerringbro: Ansøgning om ny belysning langs stien mod nord.
Behandlede sager:
Bjerringbro: Ansøgning om ny belysning langs stien mod nord. (2018 - 17770)
Bilag: S25C-918061423033
Beskrivelse:
Bjerringbro Menighedsråd ansøger om 200.000 kr. inkl. moms på budget 2019 til ny belysning fra kirken op
langs stien mod nord.
Referat:
Jørn Iver Bak og Bjarne Markussen forlod mødet ved beslutning.
Provstiudvalget kan på det nuværende grundlag ikke bevilge de 200.000 kr. til ny belysning fra kirken op
langs stien mod nord.

31 - Enventuelt.
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:

32 - Næste møde.
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Torsdag d. 30. august 2018 kl. 16.30
Tirsdag d. 4. september 2018 kl. 19.00 – budgetsamråd
Torsdag d. 27. september 2018 kl. 16.30
Tirsdag d. 30 oktober 2018 kl. 16.30
Onsdag d. 21. november 2018 kl. 19.00
Onsdag d. 16. januar 2019 kl. 16.30
Onsdag d. 27. Februar 2019 kl. 16.30
Tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 16.30
Tirsdag d. 30. april 2019 kl. 16.30
Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 16.30
Tirsdag d. 25. juni 2019 kl. 16.30

Referat:

33 - Orientering om nyt fra provstiet.
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Provstesynsrapporter: De sidste provstesynsrapporter er nu klar til udsendelse.
Der afholdes MUS for præsterne i provstiet i løbet af de næste uger.
Sahl-Gullev: Ansættelse af ny præst, der er udtaget 3 ansøgere til prøveprædiken.
Gitte K. Wamberg er tiltrådt i Bjerringbro.
Peter Fischer-Nielsen er tiltrådt i Højbjerg-Elsborg.
Magasinet om Viborg Østre Provsti er nu klar til fordeling.

34 - Referat fra bestyrelsesmødet i Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg stift 28. maj 2018
Behandlede sager:
Folkekirkens Skoletjeneste. (2018 - 6806)
Bilag: Referat fra bestyrelsesmødet i FSVS 28. maj 2018
Beskrivelse:
Orientering om referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens Skoletjeneste.
Referat:
Taget til efterretning.
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