Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 22. januar 2013. Kl. kl. 16.30
Mødested: HMN Naturgas VS

Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP)
Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen (AJ)
Provstiudvalgsmedlem Jens Nielsen (JN)
Provstiudvalgsmedlem Jørn Iver Bak (JIB)
Provstiudvalgsmedlem Kirsten Poulsen (KP)
Provstiudvalgsmedlem Lars Raahauge (LR)
Kst. provst: domprovst Thomas Frank (TOFR)
Mødepunkt
1

Beslutning

Godkendelse af referat.

Referat blev godkendt.

Godkendelse af referat fra den 20.11. 2012

Når referat fremover rundsendes, svarer PU
medlemmer elektronisk med eventuelle
kommentarer til alle.
Når der er tilbagemeldinger fra alle, eller når 7
dage er gået jf. forretningsorden, rundsendes
skrivelser til menighedsråd fra provstikontoret.
Næste gang rundsendes dagsorden med bilag tillige
på USB til PU-medlemmerne.

2

Opsigelse fra personalekonsulent Conny
Hass.
Sag: Conny Helgesen Hass (540)

Der er indkommet 64 ansøgninger.
Den 6.2. mødes man for at udtage ansøgere til
samtale.

opsigelse fra personalekonsulent til information
og drøftelse i jeres provstiudvalg
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Mødepunkt
3

Beslutning

Budget 2013.
Sag: Budget 2013 (662)
Korrektion med kr. 38.000 til Ørum-ViskumVejrum kirkekasse, der har fået godkendt
projekt med kr. 1.538.000.
Budget 2013:
Kirkekasser,
39.629.200
Provstiudvalgskasse,
1.100.000
Provstiudvalgets rådighedsbeløb,
1.453.802
Stiftsbidrag
-197.443

Korrektion blev godkendt.

kr. kr.
kr.

-

kr.

2013 - Foreløbigt budget for alle kirkekasser pr.
11.12.2012
2013 - Overordnet budget pr. 11.12.2012

4

Budget 2014.
a) Det foreslås, at der ikke længere udarbejdes
"Foreløbigt budgetskema" for hver enkelt
kirkekasse. De samme oplysninger findes på
det samlede oversigtsark for alle provstiets
kirkekasser.

ad a. Foreløbigt budgetskema udgår. Der
rundsendes samlet opgørelse. Fremover indsendes
fra menighedsråd tilllige anlægsønsker seperat
sammen med foreløbige budgetter jf. gældende
deadlines.De af provstiudvalget godkendte anlæg
med ydelse lægges herefter ind i endelige
budgetter.

b) Foreløbig fremskrivningsprocent.

ad b. Punktet udsættes til næste møde.
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Mødepunkt
5
Sag: Karup præstebolig, nyt køkken mv. i
forbindelse med præsteskifte. (809) - Karup
Sogn
Ansøgning om kr. 419.015 incl. moms til
istandsættelser, herunder nyt køkken, i
forbindelse med præsteskifte.

Beslutning
Provstiudvalget godkendte indsendte projektet til
istandsættelse.
Af 5% midler bevilligedes kr. 350.000. For så vidt
menighedsrådet ønsker det samlede projekt
gennemført må de resterende midler hertil
prioriteres at kirkekassens frie midler.

Karup prg., ansøg. kr. 419.015 incl. moms
Afleveringssyn 23.11.2012(1)
Tilbud HtH kr. 125.818 excl. moms(1)
Karup malerfirma, kr. 131.300 excl. moms(1)
Haderup murer, kr. 23.100 excl. moms(1)
Kølvrå Tømrer, kr. 22.300 excl. moms(1)
Alhedens El, kr. 8.080 excl. moms(1)
HTH, bordplade badev. kr. 8.420 excl.
moms(1)
Guldhammer AS, kr. 6.194 excl. moms(1)

6

Bjerringbro kirkekasse.
Sag: Bjerring kirkekasse (814) - Bjerring
Sogn
Ansøgning om overførsel af overskud kr. 9.33
3fra projekt med nye vinduer og døre i
præsteboligen til menighedsrådets driftsramme.

Ansøgning godkendt.

Fra Bjerring menighedsråd

7

Hersom præstebolig, varmekilde og
renovering af kloak.
Sag: Hersom præstegård, ny varmekilde. (775)
- Hersom Sogn
Ansøgning om kr. 176.265 af 5% midlerne til
ny varmekilde og renovering af kloak i
præsteboligen

Under behandling af punktet forlod Jens Nielsen
lokalet.
Ansøgning blev godkendt.

J.nr. 775 - Hersom præstebolig, udskiftning af
fyr og renovering af kloak
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Mødepunkt
8

Hammershøj kirke, orgel mv.
Sag: Hammershøj kirke, orgel mv. (815) Hammershøj Sogn
Ansøgning om kr. 480.000 incl. moms til
lydgivere mv.

Beslutning
Punktet udsættes til næste PU møde ifølge aftale
med menighedsrådet.
Inden da undersøges tilbudsprisen nærmere og
mulig reduktion heraf. Der afholdes møde med
menighedsråd og leverandør i provstiet.

Hammershøj kirke, orgel mv.

9

Vammen, gasfyr.
Sag: vammen fyr (831) - Vammen Sogn
Ansøgning om kr. 34.500 incl. moms til nyt
gasfyr i konfirmand- og graverbygning.

Ansøgning blev godkendt. Kr. 34.500 bevilliges af
5%'s midler. Det undersøges, hvorvidt der er
tilskud i den forbindelse. I givet fald modregnes
det, det bevilligede beløb.

Sender: vammen fyr

10

Hjorthede kirkegård, digerenovering.
Sag: Renovering af dige ved Hjorthede, skr.
fra MR (703) - Hjorthede Sogn
MR har tidligere søgt om bevilling af midler til
renovering af kirkegårdsdige. Idet projektet er
gennemført uden de nødvendige tilladelser, kan
provstiudvalget ikke imødekomme
ansøgningen.

PU beslutning fastholdes.

Hjorthede, notat fra pu-møde den 14. juni 2012
Sender: Hjorthede, notat fra pu-møde den 14.
juni 2012

11

Fælles budgetmøde for provstierne i Viborg
Stift

Provstiet arbejder videre hermed.

TOFR vil tage initiativ til afholdelse af et fælles
budgetmøde for alle provstierne i Viborg Stift
med henblik på bl.a. at drøfte de økonomiske
udfordringer Folkekirken står overfor samt
erfaringsudveksling.
12

Vindum kirkekasse - overførsel af midler.
Sag: vindum kirke overførsel (830)
Ansøgning om lov til at overføre restbeløb kr.
46.413 fra projekt vedrørende renovering af
dige til luger i glamhuller og manglende fuger i
kirkegulvet.

Kr. 10.000 kan overføres til ansøgte formål. Det
resterende beløb på kr. 36.413 modregnes i budget
2014 og hensættes således til brug for budget 2014.

Sender: vindum kirke overførsel
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Karup kirke, nyt varmeanlæg.
Sag: karup varme kirke (832) - Karup Sogn
Ansøgning om yderligere kr. 62.000 til nyt
varmeanlæg. Der er tidligere bevilget kr.
148.631 som éngangsbevilling i budget 2013.
Forhøjelsen skyldes det hensigtsmæssige i at
bevare kælderen og i stedet lægge et betondæk
over.

Beslutning
Ansøgning blev godkendt.

Sender: karup varme kirke

14

Skole-Kirkeprojekt.Redegørelse og
Ansøgning
Sag: Skoletjenestesamarbejde (816)

PU besluttede at deltage frem til og med 2015.

Skoletjenestesamarbejde

15

16

Næste møde:

Næste møde 13.3. kl. 16.30

Næste møde den 5. marts 2013 skal flyttes.

14. maj 2013, kl. 16.30
25. juni 2013, kl. 16.30

Ørum Præstegård. Udlejning af
forpagterbolig
Sag: Lejekontrakt med FDF i Ørum vedr.
forpagtergården (751) - Ørum Sogn

Punktet udsættes. Eventuelt salg af bygning til FDF
undersøges og behandles på næste møde.

SV: J.nr. 751 - Ørum forpagtning, lejekontrakt
med FDF.
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17

Frederiks kirke, afvanding af forareal.
Sag: Frederiks Kirke, forareal, afvanding (gl.
j.nr. 597) (810) - Frederiks Sogn
Mindre ændringer i belægning mv. fremsendt.

Taget til efterretning.

Frederiks Kirke, forareal, afvanding

18

Vammen præstegårdsforpagtning.
Sag: forpagtning vammen (833) - Vammen
Sogn
Der er indgået forpagtningskontrakt for 20 ha
jord til ialt kr. 109.750 incl. moms for perioden
1/1-2013 - 31/12-2017.

Taget til efterretning.

Sender: forpagtning vammen

19

Ørum-Viskum-Vejrum,
forpagtningskontrakt vedr. jord.
Sag: ørum forpagtning jord (829)
Der er indgået forpagtningskontrakt vedr. 11,68
ha jord i perioden 1. januar 2013 til og med 31.
december 2016.

Taget til efterretning.

Sender: ørum forpagtning jord

20

Ændring af lov om provstestillingen mv.
Sag: provstestilling ny lov (827)
I ændring af lov om ansættelse i stillinger i
Folkekirken mv. og lov om Folkekirkens
økonomi, står bl.a. anført, at den nuværende
periode for fungerende
provstiudvalgsmedlemmer er forlænget til den
31. oktober 2013.

Taget til efterretning.

Sender: provstestilling

21

Eventuelt

Referat,22-01-2013

Der rundsendes påmindelse om
kirkegårdsvedtægter til menighedsrådene.
Til næste møde medsendes opdateret opgørelse
over 5%' midler.
Der gives til menighedsråd besked om indsendelse
af kvartalsrapporter i samlet orienteringsskrivelse
vedr. økonomi fra provstiet.
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