Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 23. april 2014. Kl. 16.30
Mødested: Vognmagervej 14

Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen
Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen
Provstiudvalgsmedlem Bjarne Gommesen
Provstiudvalgsmedlem Jørn Iver Bak
Provstiudvalgsmedlem Kirsten Poulsen
Provstiudvalgsmedlem Lars Raahauge
Præsterepræsentant Niels Peter Jacobsen
Provst Bjarne Markussen
Privstisekretær Henriette Hedegaard
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af referat fra den 12.03.2014.

Referat godkendt.

2

Frederiks kirkegård, vedligeholdelse af
gangareal.
Sag: Vedligeholdelsesarbejde på Frederiks
Kirkegård (1174) - Frederiks Sogn
Ansøgning om tilladelse til at iværksætte en
ændring af stiføringen på Frederiks kirkegård,
samt en udskiftning af belægning i forbindelse
med renovering af stierne. Det er
menighedsrådets ønske at anvende en
belægning, der er magen til den, der er anvendt
på forpladsen. Der er indhentet tilbud, den
samlede pris for projektet vil beløbe sig til kr.
120.875. Projektet finansieres med egne midler,
som bedes frigivet fra spærret konto i
Andelskassen. Beløbet stammer fra salg af
kartoffeltegning.

(Kirsten Poulsen forlod lokalet under
beslutningen).
Godkendt, dog tager Provst Bjarne Markussen
forbehold, idet sagen efter hans opfattelse burde
fremsendes til stiftsøvrigheden.

Vedligeholdelsesarbejde på Frederiks
Kirkegård

3

Vammen Kirke, renovering af Kirkedige.
Sag: Vammen - Renovering af Kirkedige i
(1175) - Vammen Sogn
Ansøgning om tilladelse til at iværksætte
renovering af kirkediget i Vammen, samt
ansøge om tilskud fra 5 % midlerne på kr.
87.000. Der er indhentet 2 tilbud, tilbudene er
på renovering af diget mod syd ca. 115 meter,
samt diget mod øst ca 10 meter. Det billigste
tilbud lyder på kr. 69.600 + moms.

Da det ikke skønnes, at der kan anvendes 5 %
midler, overføres sagen til budgetbehandling med
henblik på 2015.

Ansøgning - Renovering af Kirkedige i
Vammen
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4

Bigum kirkegård, ny belægning på P-plads.
Sag: Bigum kirkegård, ny belægning på Pplads (1178) - Bigum Sogn
Ansøgning om tilladelse til at iværksætte
arbejdet med ny belægning på
parkeringspladsen ved Bigum kirke, samt
tillægsbevilling. Den nuværende belægning
består af muldjord, hvilket giver problemer i
regnfulde perioder. Der er indhentet 2 tilbud.
Menighedsrådet ansøger om tillægsbevilling på
kr. 49.250.

Beslutning

Sagen overføres til budgetbehandling med henblik
på 2015.

Ansøgning, ny belægning på P-plads

5

Ørum forpagtergaard, skeldragning i forb.
med salg.
Sag: Salg af forpagtergården til Ørum FDF
(751) - Ørum Sogn
Godkendelse af løsning vedr. skeldragning i
forbindelse med salg af forpagtergår i Ørum.

Godkendt.

Skeldragning i forb. med forpagtergård Ørum

6

Hammershøj Kirkegård - udvidelse af
kirkegård.
Sag: Hammershøj, udviddelse af kirkegård
efter modtagelse af gave (1090) - Hammershøj
Sogn
Menighedsrådet i Vorning-KvorningHammershøj, ønsker provstiudvalgets tilsagn til
at medvirke til, at projektet med stiføring på det
ny grundstykke kan føres igennem de relevante
myndighedsinstandser.

Provstiudvalget kan tilslutte sig en linjeføring, som
ligger 2,5 meter fra digets fod på hele forløbet.

Grundstykke til Hammershøj kirkegård

7

Udvidelse af kirkeskoven
Sag: Udvidelse af kirkeskoven (1179) Frederiks Sogn
Frederiks menighedsråd ansøger om anvendelse
af egne midler til afgrensning / beplantning. Kr.
105.267,81 af egne midler.
Ansøg om anvendelse af egne midler til
skovrejsning.

8

Provstesyn
Sag: Byggesagkyndig ved provstesyn. (1014)
Godkendelse af byggesagkyndig.

Prisen på beplantningen er kr. 105.267,81 ekskl.
moms.
(Kirsten Poulsen forlod lokalet under
beslutningen).
Provstiudvalget foreslår en revurdering af arealet til
beplantning – se bilag på sagsnummer 1179.
Provstiudvalget vil se velvilligt på et læbælte på 35 rækker, som vist på bilaget. Det revurderede
projekt indsendes til godkendelse. Provstiudvalget
foreslår, at der søges om tilskud til beplantning af
læbælte.
a. Arkitektfirmaet Eskild Madsen, godkendt som
provstiets byggesagkyndige.
b. Bjarne undersøger hos stiftet, om der skal laves
en egentlig konsulentkontrakt.

materiale vedr. provstesyn
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9

Forretningsorden 2013.
Sag: Forretningsorden for Provstiudvalget
(356) (1176)
Behandling af tegningsret og frister for
indkomne forslag.
Forretningsorden 2013

10

Eventuelt.

11

Næste møde.

Beslutning

a. Det tilføjes til Forretningsordnen, at sager skal
være indleveret senest 10. dage før mødets
afholdelse.
b. Det tilføjes til Forretningsordnen, at dagsorden
skal udsendes senest 6 dage før mødets afholdelse.
c. Det tilføjes til Forretningsordnen, at provst og
formand i forening er tegningsberettiget. I tilfælde
af formandens fravær træder næstformanden i hans
sted. Ved provstens fravær, træder den
konstituerede provst i hans sted.
Helle Bjerregaard inviteres til at komme med et
indlæg på næste møde, om hvilke typer af sager,
hun bliver involveret i.

torsdag d. 22.5. kl. 16.30, torsdag d. 19.6. kl.
16.30,
torsdag d. 21.8. kl. 16.30, torsdag d. 11.9.,
onsdag d. 22.10, kl. 16.30, tirsdag d. 18.11. kl.
16.30.
Budgetsamråd: onsdag, den 3. september 2014,
kl. 19.30 (dato og tidspunkt ændret)
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Orientering
12

Håndbog for kirkefunktionærer.
Sag: Håndbog om kirkefunktionærer (1171)
Håndbogen ligger på hjemmesiden og som en
nyhed på DAB. Håndbogen er tilgængelig for
både menighedsråd og provstiudvalg.

Orientering er taget til efterretning.

Nyhed om håndbog om kirkefunktionærer

13

Betænkning om folkekirkens styre.
Sag: Kirkeministeriet (1172)

Orientering er taget til efterretning.

Høringsbrev og høringsliste Betænkning om
Folkekirkens styre

14

Vindmøller ved Batum.
Sag: Rødding Kirke, Veto mod vindmøller ved
Batum (1173) - Rødding Sogn
Stiftøvrigheden har bet om at få udarbejdet
billeder med en visualisering af vindmøllerne.
Imens disse billeder udarbejdes er der nedlagt
veto.

Orientering er taget til efterretning.

Rødding Kirke, Veto mod vindmøller ved
Batum
Til orientering på PV møde
Veto ved Batum

15

Bispevalg
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Orientering er taget til efterretning.
Frist for opstilling af kandidater er den 11.06.14.
Kandidaten skal have mellem 75-150 stillere.
Biskop Karsten Nissen fratræder ved udgangen af
september 2014.
Ny biskop tiltræder 1. november 2014
Bispevielse findersted i Viborg Domkirke den 23.
november 2014.
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