Referat
Viborg Østre Provsti – Møder

25. juni 2020 - Provstiudvalgsmøde - d. 25-06-2020 kl. 16:30 til 20:00
Deltagere: Anders Kristian Korsbæk Jensen, Bjarne Bæk Markussen, Jørn Iver Bak, Niels-Peter Lund
Jacobsen, Svend Aage Pedersen, Søren Bach Kastberg, Kirsten Poulsen

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2 - Godkendelse af referat.

Godkendt og underskrevet.

3 - Budget 2021.
Ørum-Viskum-Vejrum MR - Ørum Kirke, ansøgning
om graverhus og renovering af kapel. kr. 3.325.000.
Der er godkendt en anlægssum på kr. 2.000.000,
heraf kr. 400.000 som egen finansiering.

Ønsker til budget 2021 fra Menighedsråd :
Pga. den uafklarede økonomiske situation kan
provstiudvalget ikke pt. faslægge anlægsbudget,
hvorfor afgørelser generelt udsættes til mødet d. 20
august. 2020.

Bjerring MR - Bjerring Kirke, ansøgning om
Ørum-Viskum-Vejrum MR - Ørum Kirke - Graverhus renovering af Bjerring Kirke indvendig, kr. 2.897.500 overgår til videre behandling.
heraf egen finansiering kr. 500.000.
Bjerring MR - Bjerring Kirke - udsættes til 2022.
Sahl-Gullev MR - ansøgning om renovering og
ombygning af præstebolig, kr. 2.500.000 heraf egen Sahl-Gullev MR - udsættes til næste møde.
finansiering kr. 500.000.
Ørum-Viskum-Vejrum MR - Ørum Kirke - Renovering
Ørum-Viskum-Vejrum MR - Ørum Kirke, ansøgning - udsættes til videre drøftelse.
om indvendig renovering og tilbygning af Ørum Kirke
kr. 5.336.250.
Vammen MR - Vammen Kirke - udsættes.
Vammen MR - Vammen Kirke, ansøgning om
renovering af historisk inventar, kr. 304.882.

Mammen MR - Mammen Kirkegård - udsættes til
videre behandling.

Mammem MR - Mammen Kirkegård, ansøgning om
belægning af sti. kr. 137.000.

-----------1. Kirkelig ligning - gennemgået.
2. Kirkekassens budget - driftsramme.

Staten lægger penge ud for feriepenge for de 3 uger,
som skal udbetales. Ikke udbetalte midler pr.
31.12.20 til energioptimering, overføres til
anlægsramme for budget 2021.
3. Beslutning vedr. frie midler.
Forslag til reduktion af frie midler på 1.950.000 kr. godkendt.
4. Økonomien i Viborg Østre Provsti blev
gennemgået i et 10 årigt perspektiv og blev belyst
vha. diagrammer over anlægsprojekter, 5 % midler
og midler til energioptimering.
5. Gravstedskapitaler - diagram gennemgået.
Udbetalinger for de næste 12 år. Udbetalinger vil
indgå i fremtidig budgetlægning, for at imødegå de
store udsving, der er i udbetalinger i det enkelte
sogn. Udfordringen vil blive drøftet på
budgetsamrådsmødet d. 9 september , hvorefter
provstiudvalget vil beslutte den fremtidige model.

4 - Budget 2021 Bjerringbro MR, ansøger om
forhøjelse af driftsrammen.

Jørn Iver og Bjarne forlod lokalet under beslutning.
Godkendt.

Beslutning udsat fra sidste møde
Bjerringbro Menighedsråd ansøger om forhøjelse af
driftsrammen på 200.000 kr.
Sager:
Ansøgning - Bjerringbro MR - forhøjelse af
driftsramme (2020 - 15596)
Bilag:
Provstiudvalget for Østre Provsti

5 - Budget 2021 Frederiks MR, ansøger om
forhøjelse af driftsramme.
Frederiks Menighedsråd ansøger om forhøjelse af
driftsrammen på 135.000 kr.
Sager:
Ansøgning - Frederiks MR - forhøjelse af
rammebevilling (2020 - 16177)
Bilag:

Kirsten forlod lokalet ved beslutningen.
Provstiet godkender en rammeforhøjelse på 70.000
kr.

Ansøgning om øget rammebevilling

6 - Lindum MR, ansøgning om renovering af
mausoleum.

Ikke godkendt.

Lindum Menighedsråd ansøger om 264.204 kr. til
renovering af Mausoleum.
Sager:
Ansøgning - Lindum MR - renovering af Mausoleum
(2020 - 18765)
Bilag:
Ansøgningsskema vedr MAusoleum, Ansøgning samt
bilag Mausoleum 2020

7 - Hjermind MR, ansøger om nyt badeværelse i
præstebolig.

Godkendt til budget 2021. Provstiet bevilliger
beløbet på 298.500 kr.

Hjermind Menighedsråd ansøger kr. 298.500. til nyt
badeværelse i præstebolig.
3 tilbud vedlagt.

Sager:
Byggesag - Hjermind menighedsråd - Nyt
badeværelse i præstebolig. (2020 - 18182)
Bilag:
Aktdokument, Tilbud nyt badeværelse - toilet
Hjermind præstegaard, Principgodkendelse J.nr.
2020 – 3470 Hjermind MR, renovering af
badeværelse.docx, Tilbud nyt badeværelse Præstebolig - Ulrik Winther Bjerringbro, VS:
Skema_til_anlaegsarbejde.xlsx Hjermind Sogn
Menighedsråd., Skema_til_anlaegsarbejde,
Præstegårdssyn 2019, Ansøgning badeværelse med
underskrift., Tilbud 202087[4]

8 - V. Tostrup MR, Ansøgning om maling inventar i
V. Tostrup Kirke.
V. Tostrup ansøger om godkendelse af projekt vedr.
maling af inventar i kirken.
Projektet finansieres fra salg af forpagterbolig.
Sager:
Byggesag - V. Tostrup - Maling af inventar i kirke

Projektet princip godkendes.

(2020 - 17283)
Bilag:
Skrivelse vedr. maling af inventar, Billeder fra kirken,
Ansøgning, Maling af inventar i kirken

9 - Ørum-Viskum-Vejrum MR, Ansøgning om
overførsel af bevilling.

Provstiet godkender overførslen.

Ørum-Viskum-Vejrum ansøger om at overføre
bevilling på 25.625 kr. til andet projekt som er
igangværende, og som overstiger bevillingen hertil.
Sager:
Ansøgning - Ørum-Viskum-Vejrum MR - Renovering
af orgel i Vejrum Kirke. (2019 - 20742)
Bilag:
Aktdokument

10 - Vindum MR, Ansøgning om renovering af utæt Rettelse - det er ved Brandstrup graverhus.
kloak ved Brandstrup Kirke.
Godkendt.
Vindum Menighedsråd ansøger om godkendelse af
projekt vedr. renovering af kloak ved. Brandstrup
Kirke til kr. 48.283.

Projektet finansieres fra frie midler.
Tilbud fra kloakmester.
Sager:
Byggesag - Vindum Kirke - utæt tag (2020 - 17284)
Bilag:
2020.06 Ansøgning Renovere utæt kloak Brandstrup,
Overslag kloakmester

11 - Vindum MR, Ansøgning om reperation af utæt Godkendt.
tag ved Vindum Kirkeannex.
Der skal hjemhentes 3 tilbud.
Vindum Menighedsråd ansøger om godkendelse af
projekt vedrørende utæt tag ved Vindum
Arbejdet må ikke iværksættes før Stiftsøvrighedens
Kirkeannex.
godkendelse foreligger.
Projektet på 158.000 kr. finansieres fra frie midler.

Sager:
Byggesag - Vindum Kirke - utæt tag (2020 - 17284)
Bilag:
2020.06 Ansøgning Utæt tag Vindum Kirkeannex

12 - Vorning-Kvorning-Hammershøj MR ,Ansøgning Provstiet beder om en konkret ansøgning, før der
om kalkning af Hammershøj Kirke.
kan tages stilling til projektet.
Vorning-Kvorning-Hammershøj Menighedsråd
ansøger om 200.000 kr. til kalkning, maling og
belysning indvendig i Hammershøj Kirke.
Sager:
Ansøgning- Vorning-Kvorning-Hammershøj Kalkning af Hammershøj kirke (2020 - 18180)
Bilag:
13062001

13 - Højbjerg-Elsborg MR, Ansøgning om nyt tag på Provstiet beder om en konkret ansøgning, før der
graverbygning.
kan tages stilling til projektet.
Højbjerg-Elsborg Menighedsråd ansøger om 350.000
kr. til nyt tag på graverbygning.
Sager:
Byggesag - Højbjerg-Elsborg MR - ansøgning om nyt
tag (2020 - 17979)
Bilag:
Skema_til_anlaegsarbejde

14 - Frederiks MR, ansøgning til graverhus.

Kirsten forlod lokalet under beslutningen.

Frederiks Menighedsråd ansøger om godkendelse af Godkendt.
licitationsresultat på 1.687.450 kr. og udvidelse af
budgetramme på 1.590.000 kr.
Beløbet kan tages af hensatte midler.
Sager:
Byggesag - Frederiks MR, - udvidelse af
graverbygning (2020 - 19845)
Bilag:
Gennemførelsesbudget, Licitation, Licitation, Laveste
bud

15 - Karup MR, ansøgning til kalkning af kirke.

Rettelse - det er fra de frie midler.

Karup Menighedsråd ansøger om 50.000 kr. til
udvendig kalkning af kirken.

Godkendt.

Sager:
Ansøgning - Karup MR - kalkning af kirke (2020 18226)
Bilag:
karup kirke

16 - Karup MR, ansøgning til reparation af kirkedør i Projektet godkendes. Hele projektet finansieres af de
våbenhus.
frie midler.
Karup Menighedsråd ansøger om 25.000 kr. til
reparation og vedligeholdelse af kirkedøren i
våbenhuset.
Projektet står til 50.000 kr. - finansiere de 25.000 kr.
fra frie midler.
Sager:
Ansøgning - Karup MR - Våbenhus - rep. af kirkedør
(2020 - 18228)
Bilag:
karup våbenhus - kirkedør

17 - Karup MR, ansøgning til udvendig maling af
sognegård.

Godkendt.
Tre tilbud hjemtages.

Karup Menighedsråd ansøger om 69.132 kr. til
udvendig maling af sognehus.
Sager:
Ansøgning - Karup MR - udvendig maling af
sognegård (2020 - 18227)
Bilag:
karup sognegård, karup ansøgning-2

18 - Hvam MR, Ansøgning - maling af prædikestol.
Hvam Menighedsråd ansøger om at få malet
prædikestol jf. tilbud på kr. 8.250.

Sager:
Ansøgning - Hvam MR - anlægsarbejde - maling af
prædikestol (2020 - 18454)

Godkendt. Videresendes til stiftøvrigheden.

Bilag:
Aktdokument, Scan0033prædikestol, Scan_0031

19 - Evt.

Intet.

20 - Næste møde.
Torsdag d. 20 august 2020 kl. 16.30
Tirsdag d. 8 september 2020 kl. 19.00 budgetsamråd
Torsdag d. 24 september 2020 kl. 16.30
Tirsdag d. 3 november 2020 kl. 16.30
Torsdag d. 3 december 2020 kl. 16.30

21 - Nyt fra provstiet.

Provstikontoret flytter til Bjerringbro til d. 1/11-2020
- 2 mdr. forsinket.
Provsten er i gang med MUS med præsterne.
Vi er i gang med en rundtur, hvor vi tager billeder af
alle kirker til et diashow til næste
provstiudvalgsmøde.
Maling af Hvam kirke er godkendt.
Udbetaling af feriepenge - staten lægger ud.
Pris og lønindex for 2021 - fremskrivning af øvrige
drift, løn og anlæg:
Øvrige drift: -0,1 %
Løn: 1,4 %
Anlæg: -0,3 %
Stilling som halvtids præst i Karup er slået op.
Ny tillidsrepræsentant - Trine Munk Kristensen
Ny arbejdsmiljørepræsentant - Hannah Kortnum
Mogensen
For at sikre stemmesedler, der opfylder lovkrav,
indkøber provstiet stemmesedler til
menighedsrådene. Provstiet betaler udgiften.

Provstiet tager ikke initiativ til udarbejdelse af
valgavis.
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