Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 21. marts 2018. Kl. 16.30
Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - forlod mødet kl. 18.30.
Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen - fraværende med afbud.
Provstiudvalgsmedlem Søren Kastberg
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
28.02.2018.

Godkendt.

3

Bjerringbro Menighedsråd, bygninger.
Sag: Bjerringbro Præstebolig, opførelse af ny
præstebolig i Bjerringbro. (1710) Bjerringbro Sogn
Domprovst Thomas Frank og repræsentanter
fra menighedsrådet deltager i mødet under dette
punkt.

Bjarne Markussen og Jørn Iver Bak forlod lokalet
ved beslutning.

Skitseforslag og høringssvar.

4

Bjerringbro Menighedsråd, salg af
Kirkesalen.
På lukket dagsorden

5

Godkendelse af provstiudvalgskassens
regnskab for 2017.
Sag: Provstiudvalgskassen - Årsregnskab 2017
(1700)

Provstiudvalget godkender det fremlagte projekt,
samt at der optages lån i stiftsmidlerne til projektet,
med en hovedstol på max 4.800.000 kr.
Der blev givet Bjerringbro Menighedsråd
bemyndigelse til at indgå kontrakt med Milton
Huse A/S og at træffe andre belutninger for at
fuldføre projektet – alt sammen under forudsætning
af, at Bjerringbro Menighedsråd holder sig inden
for den bevilgede ramme på 4,8 mio.

Godkendt.
Stempel:
Viborg Østre Provstiudvalg, CVR-nr. 22018639,
Regnskab 2017, Afleveret d. 09-03-2018 11:42

Årsregnskab 2017

6

Budget 2019 - foreløbig udmelding.
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Budget 2019 provstiudvalget bevilger en
Side: 1

Mødepunkt
Sag: Budget 2019 (1708)

Beslutning
fremskrivning på 1 %.
Energibesparelserne indarbejdes i udmeldingen
med 50 %.

Oversigter til punktet vedr. budget 2019.
Provstiudvalget påtænker at regulere
rammebevillingen til nedenstående kirkekasser med
de anførte beløb. Provstiudvalget tilbyder et
dialogmøde med de respektive menighedsråd,
således at menighedsrådene får lejlighed til at
drøfte de økonomiske forhold med provstiudvalget.
Bigum nedreguleres med 25.000 kr.
Hvam nedreguleres med 50.000 kr.
Karup nedreguleres med 50.000 kr.
Klejtrup nedreguleres med 50.000 kr.
Lee nedreguleres med 50.000 kr.
Lindum nedreguleres med 25.000kr.
Roum nedreguleres med 50.000 kr.
Tjele-Nr. Vinge nedreguleres med 100.000 kr.
Ulbjerg-Låstrup-Lynderup nedreguleres med
50.000 kr.
V. Bjerregrav nedreguleres med 25.000 kr.
7

Renovering af Nr. Vinge Kirke.
Sag: Nr. Vinge kirke, istandsættelse (gl. j.nr.
198) (835) - Nørre Vinge Sogn
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af
projektet indvendig renovering af Nr. Vinge
Kirke. Den samlede udgift til renoveringen
lyder på kr. 2.440.500 inkl. moms. Kr. 900.000
finansieres af menighedsrådets egne frie midler,
Kr. 99.500 fra provstiudvalgets
energioptimeringspulje, menighedsrådet søger
om fondsmidler til renovering af historisk
inventar kr. 345.000, herefter er lånebehovet kr.
1.096.000.

Svend Aage Pedersen deltog ikke i behandlinge af
dette punkt.
Provstiudvalget fastholder sin bevilling på kr.
1.100.000 til en renovering, der opfylder de krav og
specifikationer, der er udmeldt i tidligere brev.
Renoveringen bør give højeste prioritering til
kirkens funktionalitet.

Renovering af Nr. Vinge kirke.
Beklagelig fejl!

8

Skals Kirke, optimering af varmeanlæg.
Sag: Skals Kirke - Varmeanlæg (1502) - Skals
Sogn
Menighedsrådet ansøger om godkendelse at
projektet med optimering af varmeanlægget i
Skals Kirke. Konsulenternes kommentarer er nu
indarbejdet i det ny projekt. Jf. overslag koster
projektet kr. 171.000 inkl. moms.

Godkendt.
Arbejdet må ikke iværksættes, inden den endelige
godkendelse fra stiftsøvrigheden foreligger.

Skals Kirke Glemt fil

9

Frederiks Kirkegård, ansøgning om
ændring.
Sag: Frederiks-Skovkirkegård, Urnegrave-
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Kirsten Poulsen forlod mødet ved beslutning.
Godkendt.
Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

MBA.01.2018.pdf (1719) - Frederiks Sogn
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at
forøge antallet af urnegravsteder på Frederiks
Kirkegård.
Ansøgning om ændringer på Frederiks
Kirkegård
Sender: Frederiks-Skovkirkegård, UrnegraveMBA.01.2018.pdf

10

V. Tostrup Kirkegård, renovering af hul i
dige.
Sag: V. Tostrup Kirkegård, reperation af hul i
kirkediget. (1733) - Vester Tostrup Sogn
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at
reparere et hul i kirkediget mod syd. Der er
hjemtaget et prisoverslag på arbejdet, der lyder
på kr. 3.953 inkl. moms, menighedsrådet ønsker
at finansiere projektet ved overførsel af frie
midler fra driftsrammen.

Søren Kastberg forlod mødet ved beslutning.
Godkendt.
Arbejdet må ikke iværksættes, inden den endelige
godkendelse fra Stiftsøvrigheden foreligger.

Ansøgning til provstiudvalget

11

V. Tostrup Præstegård, genetablering af
præstegårdshaven.
Sag: V. Tostrup Præstebolig, omlægning af
haven (1738) - Vester Tostrup Sogn
Menighedsrådet ansøger provstiudvalgets
rådighedsbeløb om kr. 28.750 inkl. moms. til
genetablering af præstegårdshaven. Efter
præsteboligen blev renoveret ved præsteskifte i
2017, er der etableret ny terrasse, fældet en del
træer i haven , samt nedgravet et nyt stykke
kloak gennem haven.

Søren Kastberg forlod mødet ved beslutning.
Godkendt.
Projektet kan finansieres ved hjemtagelse af midler
fra sognets Kirke- og præsteembedekapitaler.

Ansøgning til provstiudvalget

12

Hersom Menighedsråd, ansøgning om
forhøjelse af løn til regnskabsfører.
Sag: Hersom, ansøgning om lønforhøjelse til
regnskabsfører. (1734) - Hersom Sogn
Hersom Menighedsråd ansøger om tilladelse til
at forhøje regnskabsførerens løn med et point,
som i 2017 udgjorde kr. 663,91.

Svend Aage Pedersen deltog ikke i behandlinge af
dette punkt.
Godkendt.

[spam] lønforhøjelse

13

Eventuelt.
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Intet.

Side: 3

Mødepunkt
14

Beslutning

Næste møde.

Svend Aage Pedersen deltog ikke i behandlinge af
dette punkt.

Tirsdag den 17. april 2018 kl. 16.30
Tirsdag den 22. maj 2018 kl. 16.30
Torsdag den 28. juni 2018 kl. 16.30

Forslag til nye datoer:
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. 16.30
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
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Orientering
15

Nyt fra Provstiet.

Svend Aage Pedersen deltog ikke i behandlinge af
dette punkt.

Bjerringbro graverbygning.
Provsten orienterede om:
De afholdte provstesyn.
Stillingerne i Bjerringbro og Højbjerg-Elsborg er
opslået og har ansøgningsfrist anden påskedag.
Orientering om strejke og lockout.
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