Referat
Viborg Østre Provsti – Møder

21. november 2018 - Provstiudvalgsmøde - d. 21-11-2018 kl. 19:00 til 20:30
Deltagere: Anders Kristian Korsbæk Jensen, Bjarne Bæk Markussen, Jørn Iver Bak, Kirsten Poulsen, Lars
Raahauge, Niels-Peter Lund Jacobsen, Svend Aage Pedersen, Søren Bach Kastberg

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2 - Godkendelse af referat fra mødet den
30.10.2018.

Godkendt.

3 - Godkendelse af menighedsrådenes syn 2018.

De indsendte syn er godkendt. De synsudsatte
arbejder kan iværksættes, såfremt arbejdet ikke
kræver særskilt godkendelse, og der er
budgetmæssig dækning herfor.

4 - Godkendelse af kirkekassernes regnskab 2017.

Alle årsregnskaber i provstiet er forsynet med en
blank påtegning, hvilket betyder, at de
bemærkninger, der er noteret i
revisionsprotokollerne, ikke har betydning for
rigtigheden af årsregnskabet.

Gennemgang af revisionsprotokollater og
godkendelse af kirkekassernes årsregnskaber for
2017.

Revisionen har skrevet, at der har været en god
Sager:
Viborg Østre Provsti - regnskab 2017. (2018 - 18274) dialog med alle regnskabsførere, og at der har været
et godt og konstruktivt samarbejde hele vejen rundt.
I forhold til revisionen vil vi kvittere for dette med en
Bilag:
note om, at det har været en gensidig oplevelse.
Aktdokument, Viborg Østre Provsti
Der er i revisionsprotokollerne to gennemgående
forhold, der har givet anledning til bemærkninger:
1) Manglende funktionsadskillelse, idet
enefuldmagter i forhold til likvide midler udgør en
risiko.
Provstiudvalget vil bede alle menighedsråd forholde
sig til problemstillingen og således på et
menighedsrådsmøde beslutte, om man fortsat med

enefuldmagt vil give adgang til menighedsrådets
konti.
2) Manglende udarbejdelse af skriftlig
kørselsbemyndigelse, der er forudsætningen for
skattefri kørselsgodtgørelse til høj takst.
Ud over disse to forhold, er der i en del protokollater
en bemærkning på:
3) Manglende oplysninger om indgåede samarbejder
med andre menighedsråd jf. § 42a i lov om
menighedsråd.
4) Manglende momsafregning på indtægter.
Endelig har 8 menighedsråd endnu ikke – og dermed
ikke rettidigt - lagt menighedsrådets behandling af
revisionsprotokollatet ind i det elektroniske
dataarkiv.

5 - Ansøgning om indretning af Børnekirke ved
Vindum Kirke.

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

Vindum Menighedsråd ansøger om tilladelse til at
indrette børnekirke i det eksisterende kapel.
Provstiudvalget har på budget 2019 bevilget kr.
80.000 til projektet. Menighedsrådet finansierer
differencen med frie midler opsparet til formålet.
Sager:
Vindum Kirke - ny dør samt indrette børnekirke.
(ansøgning til budget 2019) (2018 - 18173)
Bilag:
Aktdokument, Tegning 18.10.24

6 - Ny parkeringsplads ved Brandstrup Kirke.
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af det
endelige projekt ny P-plads ved Brandstrup Kirke.
Projekter er tilrettet efter Stiftets betingede
godkendelse.
Sager:
Brandstrup Kirke, udvidelse af P-plads (2018 - 18073)
Bilag:
Aktdokument, doc00798820181025163726,
Detailprojekt parkering 1 af 2 18.10.25, Detailprojekt
parkering 2 af 2 18.10.25

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

7 - Ansøgning fra Skals til 5% midlerne eller budget Provstiudvalget overfører ansøgningen til behandling
2020.
på budget 2020.
Menighedsrådet ansøger provstiets
rådighedsbeløb eller budget 2020 om kr. 48.625 til
anskaffelse af el-drevet katafalk.
Sager:
Skals - Ansøgning om midler til elektrisk kistevogn.
(2018 - 36000)
Bilag:
Aktdokument, Skals ansøgning

8 - Ansøgning til provstiudvalget, manglende
lejeindtægt ved salg af forpagtergård.
Menighedsrådet ansøger provstiudvalget om
refusion af tabt lejeindtægt for november og
december 2018 og hele 2019. Følgende udgifter
bortfalder ved salg af forpagtergården ejendomsskat
i alt kr. 15.702,41 for hele 2018, og kloakbidrag i alt
kr. 9.929,69 excl moms for hele 2018.

Søren Kastberg forlod mødet ved beslutning.
Beslutningen udskydes til mødet i januar 2019,
grundet manglende økonomisk afklaring.

Sager:
V. Tostrup - Ansøgning til provstiudvalget om tabt
lejeindtægt. (2018 - 33653)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om manglende
forpagtningsindtægt

9 - Skals Kirke, ansøgning om principgodkendelse af Projektet fremsendes til Stiftsøvrigheden til
nyt orgel.
principgodkendelse. Ansøgningen indbefatter ikke
finansiering. Provstiudvalget kan anbefale projektet
Menighedsrådet ansøger provstiudvalget om
med følgende anmærkning:
principgodkendelse af projektet, nyt orgel med 15
Der er tale om et ambitiøst projekt både hvad
stemmer i Skals Kirke. Denne godkendelse
angår orglets størrelse (15 stemmer), dets placering
indeholder ikke finansiering via kirkelige
og den økonomiske udfordring. Projektet kræver
ligningsmidler, principgodkendelsen skal vedlægges derfor en overvejende ekstern finansiering. Vi vil
ansøgninger om fondsmidler.
samtidig opfordre til, at det i
sagsbehandlingen overvejes, om den ønskede
Sager:
størrelse vil virke for dominerende i kirkerummet.
Skals Kirke - ansøgning om nyt orgel. (2018 - 22649)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning 18.10.29, Følgebrev,
Ansøgning med bilag 18.10.29

10 - Eventuelt.

11 - Næste møde.

Den 02.05.2019 kl. 19.00

Onsdag d. 16. januar 2019 kl. 16.30
Onsdag d. 27. Februar 2019 kl. 19.00
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
Forslag til ny møde dato i stedet for den
30.04.2019, torsdag den 02.05.2019.
Forslag til datoer for udviklingssamtaler:
Den 07.05.2019
Den 09.05.2019
Den 14.05.2019

12 - Nyt fra Provstiet.

Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i
Viborg Østre Provsti om energioptimering, er nu
godkendt i ministeriet.
Byggeriet af præsteboligen i Bjerringbro går efter
planen.
Vammen Menighedsråd arbejder videre med
planerne for et nyt sognehus i Vammen.
Rødding Præstebolig, byggesagen afventer svar fra
ministeriet i forhold til fredningssag.
Trine Munk Kristensen er tilbage fra barsel.
Der er lagt plan for provstesyn 2019.
Udviklingssamtaler afholdes den 07., 09. og 14 maj
2019.
Energimærkning, der hjemhentes tilbud.

