Referat
Viborg Østre Provsti – Møder

26. maj 2020 - Provstiudvalgsmøde - Mødet afholdes på provstikontoret
Vognmagervej 14. - d. 26-05-2020 kl. 16:30 til 20:00
Deltagere: Anders Kristian Korsbæk Jensen, Bjarne Bæk Markussen, Jørn Iver Bak, Kirsten Poulsen, NielsPeter Lund Jacobsen, Søren Bach Kastberg, Lars Raahauge
Afbud: Svend Aage Pedersen
Provstiudvalget vil gerne byde Malene hjertelig velkommen til posten som provstisekretær.

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden.

Tilføjelse til dagsorden: Under pkt. 2 skulle der have
stået referater, fra møde d. 3 marts 2020 og d. 28
april 2020.
Godkendt.

2 - Godkendelse af referat fra mødet d. 28. april
2020.

Begge referater blev godkendt.

3 - Godkendelse af kvartalsrapport for
provstiudvalgskassen.

Godkendt.

Sager:
Kvartalsrapport - 1 kvt. 2020 - Viborg østre provsti
(PUK) (2020 - 15669)
Bilag:
kvartalsrapport 1

4 - Budget for provstiudvalgskassen for 2021.

Sager:
Budget - VØP - 2021 Provstiudvalgskassen (PUK)
(2020 - 15514)
Bilag:

Godkendt.

Budget, formål PUK Kassen

5 - Budget 2021.

Budget 2021.
Oplæg af Bjarne. Udskrivnings grundlaget for kirkelig
ligning vil for Viborg Østre Provsti være ca. 5 million
kr. mindre end indværende år. Dette er en
prognose.
Budgetramme 42.316.205 kr. for Viborg Østre
Provsti.
Indbetaling til Lønmodtagerens Feriemidler skal som
udgangspunkt tages af de frie midler.
Der er bevilget lån til graverbygning, Bjerringbro 900.830 kr. Lånet afdrages over 5 år. Beregning på
rater og afdrag lægges ind i budgettet.
Energioptimerings midler: Der er 883.144 kr.
"tilbage", når resterende projekter er betalt. Beløbet
overføres til budget 2021.
Vi vil til det videre budgetarbejde fremlægge data
vedr. kirker, kirkegårde, gravstedskapitaler,
indbyggertal i forhold til ligning. Vi kan derved skabe
større transparents - gennemskuelighed.

6 - Bjerringbro MR ansøger om forhøjelse af
driftsrammen.

Jørn Iver Bak og Bjarne Bæk Markussen forlod lokalet
ved beslutning.

Bjerringbro menighedsråd ansøger om forhøjelse af Budgetudkast viser at økonomien ikke kan hænge
driftsrammen på 200.000 kr.
sammen. Menighedsrådet beder om det halve af
det, de skal bruge. Resten findes ved besparelser.
Sager:
Ansøgning - Bjerringbro MR - forhøjelse af
Bjerringbro ansøger derfor om 200.000 kr. til
driftsramme (2020 - 15596)
forhøjelsen af driftsrammen.
Bilag:
Aktdokument, Provstiudvalget for Østre Provsti, K

Beslutningen blev udsat til næste

provstiudvalgsmøde.

7 - V. Tostrup MR, Ansøgning om nyt inventar i
våbenhus.

Søren Bach Kastberg forlod lokalet ved beslutning.
Godkendt.

V. Tostrup menighedsråd ansøger om nyt inventar til
våbenhus.
Tilbud hjemtaget på 110.500 kr.
Projektet finansieres for egne frie midler.
Sager:
Ansøgning - V. Tostrup MR, nyt inventar i våbenhus
(2020 - 14628)
Bilag:
Ansøgning, nyt inventar i våbenhus, Tilbud, inventar
til våbenhus

8 - Vammen MR - Indstilling vedr. udbedring af
revne i portal.
Vammen MR anmoder om at få hastebehandlet
ansøgning om udbedring af revne i stenportal.
Sager:
Byggesag - Vammen Kirke -vedr. udbedring af revne i
portal 16-05-2020 (2020 - 15280)

Vammen Menighedsråd ansøger om forhøjelse af
anlægsrammen fra provstiets rådighedsbeløb, idet
det er i forbindelse med et større projekt af kirken.
Provstiudvalget godkender forhøjelsen. Det må ikke
igangsættes før godkendelse foreligger fra
Stiftsøvrigheden.

Bilag:
Tilbud_stenportal_Vammen_Kirke_BCN, DSCF0001,
DSCF0004, DSCF0005, Indstilling vedr. udbedring af
revne i portal og munkesten16-05-2020

9 - Ansøgning fra Kirkernes Sociale Arbejde.
Kirkernes sociale arbejde i Viborg ansøger om kr.
75.000.
Sager:
Ansøgning - Kirkernes Sociale Arbejde koordinatorløn (2020 - 14877)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning koordinatorløn Viborg
Domprovsti og Viborg Østre Provsti, Budget for

Provstiudvalget godkender, at vi bidrager
med 75.000 kr.

frivillighedskoordinatorens løn 2021

10 - V. Tostrup MR, ansøger om nyt graverhus.

Søren Bach Kastbjerg forlod lokalet ved
beslutningen.

V. Tostrup menighedsråd ansøger om
godkendelse af nybyggeri af graverhus.
Projektet godkendes og fremsendes med anbefaling
til Stiftsøvrigheden.
Sager:
Byggesag - Vester Tostrup - Ansøgning om nyt
graverhus. (2019 - 32208)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning nyt graverhus med tilbud,
Forprojekt. Tegn. 1-8, Oversigt over licitation og
byggeri, BJ Maleren, Byggefirmaet Ivan Dalsgaard, En
lys ide, Murerfirmaet Martin Christensen ApS,
Møldrup VVS, KP nedbrydning 1, KP nedbrydning 2

11 - VIBSKO: Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg
Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab.

Orientering givet.

Sager:
Folkekirkens Skoletjeneste - Viborg Østre Provsti.
(2018 - 6806)
Bilag:
Aktdokument, Referat fra bestyrelsesmøde i Vibsko
14. maj 2020, Skole-kirketjenesten regnskab
20.04.2020

12 - Eventuelt.

13 - Næste møde.
Torsdag d. 25 juni 2020 kl. 16.30
Torsdag d. 20 august 2020 kl. 16.30

Kontaktpersonens opgaver og kompetencer blev
drøftet, herunder fordele og ulemper ved, at
kontaktpersonen er medlem af menighedsrådet.
Kontaktpersonen kan altid bede provstiet eller
personalekonsulenten om hjælp. Allerede nu gør
personalekonsulenten et godt stykke arbejde.
Menighedsråd kan altid bede om en opmåling til de
forskellige jobfunktioner.

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

14 - Nyt fra provstiet.

Provsten orienterede om:
Det er en stor glæde at kirkerne er
genåbnet! Præsterne er meget positive. De har klaret
udfordringerne meget flot. Der er helt sikkert også
noget vi kan tage med os fra denne tid, vi har været
i. Som man kan bruge for eftertiden.
Karup - kirketags udskiftning. Hvis de skal have lavet
det i år, kræver det en hurtig godkendelse fra
provstiet efter licitationen.
Provstiudvalget giver provsten og formanden
hjemmel til at forgodkende
projektet. Provstiudvalget godkender
at menighedsråd betaler 1/3 del selv,
provstiudvalget betaler 2/3 dele.
Sahl-Gullev- præsteboligen. Der er kommet en
rapport vedr. reparation af 1 sal.
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