Referat
Viborg Østre Provsti – Møder

16. januar 2019 - Provstiudvalgsmøde. - d. 16-01-2019 kl. 16:30 til 19:00
Deltagere: Anders Kristian Korsbæk Jensen, Bjarne Bæk Markussen, Jørn Iver Bak, Kirsten Poulsen, NielsPeter Lund Jacobsen, Svend Aage Pedersen, Søren Bach Kastberg
Afbud: Lars Raahauge

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2 - Godkendelse af referat fra mødet den 21.11.201 Godkendt.
8.

3 - Tilbud på energimærkning.

Provstiudvalget godkender projektet.

Der er indhentet 2 tilbud på energimærkning af bygn Provstiudvalget vælger at arbejde viderer med tilbud
inger i Viborg Østre Provsti. Det billigste tilbud lyder det fra Dansk Energisyn.
på 116.125 kr. inkl. moms.
Sager:
Energimærkning - Viborg Østre Provsti (2018 - 38187
)
Energioptimering - Viborg Østre Provsti (2018 - 3820
0)
Bilag:
VS Energimærkning, Priser Energimærkning i Viborg
Østre provsti, VS Energimærkning

4 - Ansøgning om renovering af dige ved Elsborg Kir Provstiudvalget godkender projektet. Projektet frem
ke.
sendes til Stiftsøvrigheden til endelig godkendelse. P
rovstiudvalget har tidligere godkendt en budgetram
Menighedsrådet har på budget 2019 fået bevilget kr. me på 500.000 kr. Denne ramme fastholdes.
500.000 til genopretning af kirkediget ved Elsborg Kir
ke. Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at iværk En samlet omkostning til arkitekt til projektering, råd
sætte projektet. Menighedsrådet anslår at projektet givning og tilsyn på 35,7 % af den samlede projektsu
kan gennemføres for 525.000 kr. Menighedsrådet an m kan ikke godkendes.

søger provstiets rådighedsbeløb om de resterende kr
. 25.000 til gennemførelse af projektet.
Sager:
Elsborg Kirkegård - renovering af dige (budget ønske
til budget 2019) (2018 - 17421)
Bilag:
VS Dige ved Elsborg Kirke, 20180522 SKITSEPROJEKT
ELSBORG KIRKEGÅRD A3, UDKAST YDELSESBESKRIVEL
SE LANDSKABSARKITEKT, Elsborg-Nyetablering af det
nordlige kirkegårdsdige-MBA.01.2017, Elsborg-Træer
ved kirkegårdens mure og murenes tilstand-MBA.01.
2016, LE34_1802413-002-002_1, ansøgning anlægsar
bejde

5 - Renovering af Højbjerg Præstebolig

Provstiudvalget bevilger 100.000 kr. af provstiets rådi
ghedbeløb til renovering af præsteboligen i forbindel
Menighedsrådet søger om kr. 100.000 fra 5% midler se med præsteskifte. Maling af konfirmandstuen kan
ne til renovering af præsteboligen i forbindelse med betales af menighedsrådets egne frie midler.
præsteskifte.
Sager:
Højbjerg Præstebolig - renovering i forbindelse med
præsteskifte. (2018 - 39571)
Bilag:
VS renovering af Højbjerg Præstebolig, Scan_0001, S
can_0002

6 - Ansøgning til provstiudvalget, manglende lejeind Søren Kastberg forlod mødet ved beslutning.
tægt ved salg af forpagtergård.
Provstiudvalget bevilger 236.413 kr. fra provstiets rå
Menighedsrådet ansøger provstiet om dækning af ta dighedsbeløb til dækning af det uforudsete tab af lej
bt jordleje indtægt for november og december 2018 eindtægt i forbindelse med salget af forpagtergården
og 2019, som følge af salget af forpagtergården. Den i Vester Tostrup. Fremadrettet indarbejdes det i ligni
tabte lejeindtægt udgør kr. 332.500. Der bortfalder f ngen.
ølgende udgifter: ejendomsskat og kloak bidrag kr. 3
2.800 for november og december 2018 og hele 2019.

Sager:
V. Tostrup - Ansøgning til provstiudvalget om tabt lej
eindtægt. (2018 - 33653)
Vester Tostrup, salg af forpagtergård. (Gl. sag 1606) (
2018 - 2493)
Bilag:
Ansøgning til provstiudvalget, Ansøgning om mangle
nde forpagtningsindtægt, Vester Tostrup, provenu, A
TT33567

7 - Rødding-Udviklingsplan-MBA.01.2018.pdf

Niels-Peter Jacobsen forlod mødet ved beslutning.

Godkendelse af kirkegårdskonsulentens behandling Provstiudvalget godkender udviklingsplanen for Rød
af udviklingsplanen for Rødding Kirkegård.
ding Kirkegård med det forbehold, at kirkegårdskons
ulentens anvisninger følges.
Sager:
Rødding Kirkegård - ansøgning om godkendelse af u
dviklingsplan for kirkegården. (2018 - 33497)
Bilag:
Sender Rødding-Udviklingsplan-MBA.01.2018.pdf, R
ødding-Udviklingsplan-MBA.01.2018

8 - Rødding Kirke - ansøgning om godkendelse af pr Niels-Peter Jacobsen forlod lokalet ved beslutning.
ojekt for ny belægning på kirkegården.
Provstiudvalget godkender projektet. Arbejdet må ik
Rødding Menighedsråd ansøger om godkendelse af ke iværksættes før den endelige godkendelse fra Stift
projektet med ny belægning på Rødding Kirkegård. P søvrigheden foreligger. Økonomien i projektet overf
rojektet er anslået til 175.000 - 212.500 kr. inkl. mom øres til behandling på budget 2020.
s. På budget 2014 modtog menighedsrådet kr. 50.75
0 til projektet, hvoraf der restere 33.125 kr., efter for
eløbige omkostninger til rådgivere er fratrukket. Me
nighedsrådet ansøger provstiet om finansiering af de
t resterende beløb.
Sager:
Rødding Kirke - ansøgning om godkendelse af projek
t for ny belægning på kirkegården. (2018 - 39456)
Rødding Kirke - ansøgning om godkendelse af projek
t for ny belægning på kirkegården. (2018 - 39456)
Bilag:
Rødding Kirke - ansøgning om godkendelse af projek
t for ny belægning på kirkegården., Skitseprojekt 180
522, Reference-fotos OB, VS Rødding Kirke - ansøgni
ng om godkendelse af projekt for ny belægning på ki
rkegården.

9 - Tilladelse til installering af projektor i Frederiks K Kirsten Poulsen forlod lokalet ved beslutning.
irke
Provstiudvalget godkender projektet. Arbejdet må ik
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at installer ke iværksættes før den endelige godkendelse fra Stift
e en projektor i Frederiks Kirke. Menighedsrådet har søvrigheden foreligger. Projektet finansieres af Meni
indhentet tilbud på opgaven. Det valgte tilbud lyder ghedsrådets egne frie midler.
på kr. 197.283 kr. inkl. moms. Dertil kommer udgifter
til elektriker mv. Menighedsrådet ønsker at finansier
e projektet via menighedsrådets frie midler.
Sager:

Frederiks Menighedsråd - ansøgning om tilladelse til
at installere en projektor i kirken. (2019 - 746)
Frederiks Menighedsråd - ansøgning om tilladelse til
at installere en projektor i kirken. (2019 - 746)
Bilag:
Tilladelse til installering af projektor i Frederiks Kirke,
Tal til ansøgning

10 - Frederiks forpagtning

Kirsten Poulsen forlod lokalet ved beslutning.

Frederiks Menighedsråd ansøger om godkendelse af Provstiet godkender den nye forpagtningsaftale.
en ny 4 - årig forpagtningsaftale.
Sager:
Frederiks Menighedsråd - Forpagtnings aftale. (2018
- 41575)
Bilag:
Frederiks forpagtning, Frederiks forpagtning

11 - Frederiks MR, ansøgning om stole til kirken.

Kirsten Poulsen forlod lokalet ved beslutning.

Frederiks Menighedsråd har fået tilladelse til at fjern Provstiudvalget godkender projektet. Købet af stolen
e 2 kirkebænke i hver side øverst i kirken. Som erstat e finansieres af Menighedsrådets egne frie midler.
ning for bænkene ønsker menighedsrådet at indkøb
e løse stole, som kan anvendes efter behov. Stolene
koster 136.125 kr. Menighedsrådet ønsker at finansi
ere indkøbet af menighedsrådets frie midler.
Sager:
Frederiks Menighedsråd, ansøgning om køb af stole t
il kirken. (2019 - 760)
Bilag:
Frederiks MR, ansøgning om stole til kirken., ansøgni
ng PU

12 - Vester Tostrup MR

Søren Kastberg forlod mødet ved beslutning.

Vester Tostrup Menighedsråd ønsker at ansætte en s De 3 menighedsråd opfordres til at arbejde videre m
ognemedhjælper for at styrke det kirkelige arbejde i ed projektet i pastoratet.
pastoratet.
Sager:
Vester Tostrup MR, ansøgning om ansættelse sogne
medhjælper. (2019 - 1465)
Bilag:
VS Vester Tostrup MR

13 - Lindum MR, ansøgning om køb af grund til anlæ Provstiudvalget godkender købet af grunden, samt g
g af P-pladser.
odkender at projektet finansieres af menighedsrådet
s egne frie midler.
Lindum Menighedsråd ansøger om tilladelse til at kø
be grunden beliggende Skibdalsvej 3 i Lindum. Meni
ghedsrådet ønsker at anlægge P-pladser på grunden.
Menighedsrådet ansøger om en tillægsbevilling på kr
. 62.189 inkl. moms til projektet.
Sager:
Lindum Menighedsråd, køb af grund til ny P-plads. (2
019 - 1790)
Bilag:
Fwd Signeret aftale om køb af Skibdalvej 3, Lindum,
Aftale om køb af ejendom, IMG_1295

14 - Eventuelt.

Intet.

15 - Næste møde.

Nye datoer for møder i 2. halv år 2019:

Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 19.00.
Tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 16.30.
Torsdag d. 02. maj 2019 kl. 19.00.
Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 16.30.
Tirsdag d. 25. juni 2019 kl. 16.30.

Tirsdag den 20. august 2019 kl. 16.30.
Tirsdag den 03. september 2019 kl. 19.00 - budgetsa
mråd.
Torsdag 26. september 2019 kl. 16.30.
Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 16.30.
Onsdag den 27. november 2019 kl. 16.30.

Forslag til nye datoer for møder i 2. halv år 2019:
Torsdag den 22. august 2019.
Tirsdag den 03. september 2019 - budgetsamråd.
Tirsdag den 24. september 2019 eller 26. september
2019.
Torsdag den 29. oktober 2019 eller 31. oktober 2019.
Onsdag den 27. november 2019.

16 - Klejtrup Kirke
Klejtrup Menighedsråd ønsker provstiudvalgets godk
endelse af deres projektet, med at søge fonde til et k
lokkespil i Klejtrup Kirke.
Sager:
Klejtrup MR ansøgning til budget 2019, klokkespil. (2

Orienteringen er taget til efterretning.

018 - 23243)
Bilag:
VS Klejtrup Kirke, Klejtrup MR Klokkespil

17 - Nyt fra Provstiet.

Provsten orienterede om:
Mette Værge har opsagt sin stilling pr. 01. septembe
2019.
Aftalen med fordeling af salgsprovenu, for salget af
Hvam Præstebolig er nu på plads.
Vindum, indretning af børnekirke i det tidligere kapel
er godkendt i Stiftet.
P-Plads i Brandstrup er godkendt i Stiftet.
Der afholdes provstikonvent for provstiets præster d
en 22.01.2019 på provstikontoret.
Provsten afholder APV og provstesyn i den kommend
e periode.
Onsdag den 30. januar 2019 kl. 19.00 afholdes der m
øde med distriktsforeningen. Mødet afholdes i Sorte
brødre Hus. Fra provstiudvalget deltager Svend Aage
Pedersen og Anders Jensen.
Der afholdes kursus og ERFA for regnskabsførere og
kasserere den 19.02.2019 i samarbejde med Viborg D
omprovsti.
Der kørere et nyt projekt vedr. ansættelser af nye pr
æster.
Fredningssag i Rødding.
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