Referat
Viborg Østre Provsti – Møder

26. marts 2019 - Provstiudvalgsmøde - d. 26-03-2019 kl. 16:30 til 19:30
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
27.02.2019.

Godkendt.

3 - Budget 2020.

Budget 2020.
Provstiudvalget bevilger som foreløbig
driftsramme en fremskrivning på 1% til alle
menighedsråd.
Provstiudvalget regulerer rammebevillingen til
nedenstående kirkekasser med de beløb, der er
anført nedenfor. Provstiudvalget tilbyder at
menighedsrådene kan drøfte reguleringen med
provstiudvalget til udviklingssamtalerne i maj.
Bigum nedreguleres med 25.000 kr.
Bjerring nedreguleres med 25.000 kr.
Roum nedreguleres med 40.000 kr. som følge af
renteindtægt efter salget af forpagtergården.
Tjele-Nr. Vinge nedreguleres med 25.000 kr.
Vester Tostrup opreguleres med 243.000 kr. som
følge af tabt lejeindtægt efter salget af
forpagtergården.

4 - Vejledende lønblad, gældende fra 01. april 2019. Godkendt.
Godkendelse af vejledende lønblad, gældende for
perioden 01. april 2019 til 01. oktober 2019.

Sager:
Vejledende lønblad (Viborg Østre Provsti) (2018 17097)
Bilag:
Vejledende lønblad, gældende fra 01. april 2019.,
2019 0104 Vejledende lønblad 2019 (gældende fra 1.
april - 1. oktober. 2019)

5 - Løvel Kirke, udskiftning af tag på redskabshuset. Niels-Peter Jacobsen forlod lokalet ved beslutning.
Løvel Menighedsråd ansøger om tilladelse til at
Godkendt.
iværksætte en udskiftning af taget på redskabshuset,
der er hjemhentet tilbud på 54.250 kr. inkl. moms.
Menighedsrådet ønsker at finansiere projektet med
menighedsrådets frie midler.
Sager:
Løvel Kirke - udskiftning af tag på redskabshuset.
(2019 - 8406)
Bilag:
Nordtag på redskabshuset - Løvel kirke, IMG,
IMG_0001

6 - Løvel Kirke reparation af stendige.

Niels-Peter Jacobsen forlod lokalet ved beslutning.

Løvel Menighedsråd ansøger om tilladelse til at
Godkendt. Projektet finansieres af menighedsrådets
iværksætte reparation af flere små skader i stendiget frie midler.
ved Løvel Kirke, tilbuddet lyder på 37.500 kr. inkl.
moms. Menighedsrådet ansøger provstiets
rådighedsbeløb om 37.500 kr. til udførelse af
projektet.

Sager:
Løvel Kirke - reparation af stendige. (2019 - 8414)
Bilag:
Løvel kirke rep. af stendige, IMG_0001, IMG_0002,
003

7 - Vorning-Kvorning-Hammershøj MR, lagerplads
ved Kvorning kirke.
Vorning-Kvorning-Hammershøj Sognes
Menighedsråd ønsker at anlægge en depot plads på
området øst for kirkens parkeringsplads, udenfor
kirkegården. Der er dog en fredning på arealet, hvor
depotet ønskes anlagt. Der afholdes en besigtigelse

Beslutningen afventer fremsendelse af det endelige
projekt.

den 09. april 2019 med Fredningsnævnet. Der er
bevilget 100.000 kr til projektet på budget 2019.
Sager:
Vorning-Kvorning-Hammershøj - ansøgning ny
lagerplads i Kvorning. (2018 - 24508)
Vorning-Kvorning-Hammershøj - ansøgning ny
lagerplads i Kvorning. (2018 - 24508)
Vorning-Kvorning-Hammershøj - ansøgning ny
lagerplads i Kvorning. (2018 - 24508)
Bilag:
FN-MJV-03-2019, FN-MJV-03-2019 indk., Ansøgning
om etablering af lagerplads ved Kvorning kirke
indenfor fredningen om Kvorning kirke, Ansøgning
om lagerplads ved Kvorning kirke_incl_bilag,
Aktdokument, Kvorning-FredningssagMaterialeplads-MBA.01.2019, Svar om lager ved
Kvorning kirke, Lagerplads Kvorning kirke

8 - Kirkegårdsvedtægter til godkendelse, Vindum
Sogn

Godkendt.

Godkendelse af nye kirkegårdsvedtægter for Vindum
og Brandstrup Kirkegårde.
Sager:
Vindun og Brandstrup Kirkegårde Kirkegårdsvedtægter. (2019 - 8341)
Bilag:
Kirkegårdsvedtægter til godkendelse, Vindum Sogn,
Vedtægter for kirkegårde Vindum Sogn 2019.02.20

9 - Karup Menighedsråd, omlægning af vej.
Karup Menighedsråd har fået udført etape 1 af
projektet, med omlægningen af vejen til Kirken og
præsteboligen. Provstiudvalget bevilgede 225.000 kr.
til projektet på budget 2019. Menighedsrådet
ansøger nu om tilladelse til at iværksætte etape 2.
Menighedsrådet ønsker at finansiere etape 2 ved at
bruge 100.000 kr. af menighedsrådets frie midler, de
ansøger provstiudvalget om en tillægsbevilling på
det resterende beløb 195.406 kr.
Sager:
Karup MR - omlægning af vejen op til kirken.
(ansøgning til budget 2019) (2018 - 17729)
Bilag:

Provstiudvalget har i brev af 01.10.2018
tilkendegivet, at menighedsrådet ikke kan forvente,
at der bevilges yderligere midler til dette projekt.
Provstiudvalget fastholder dette.

Karup vej, Karup vej

10 - Nr. Vinge Kirke indvendig renovering, revideret Projektet fremsendes til stiftsøvrigheden med
projekt.
anmodning om godkendelse.
Tjele-Nr. Vinge Menighedsråd ansøger om
godkendelse af det reviderede projekt for den
indvendige renovering af Nr. Vinge
Kirke. Provstiudvalget har bevilget 1.100.000 kr. til
projektet på budget 2019, det resterende beløb
finansieres af menighedsrådets frie midler. det
samlede projekt er budgetteret til 2.100.000 kr.

Aftaleformularen om totalrådgivning fremsendes til
Stiftsøvrigheden til vurdering og godkendelse.

Sager:
Nr. Vinge Kirke, indvendig renovering. (2018 - 5298)
Bilag:
Renovering, Nr. Vinge kirke., Notat honorar,
Revideret økonomisk opstilling feb 2019, Samlet
beskrivelse feb. 2019, Tegninger, eks. og nye
forhold..2019 pdf, Totalrådgivningsaftale feb. 2019,
Brev til Provstiet. Marts 2019. Nr. Vinge kirke.

11 - Viborg Stift, forespørgsel omkring finansiering
af studietur for provsten.
Viborg Stift ansøger provstiudvalget om finansiering
af provsternes studietur, som finder sted ca. hvert
andet år. Udgiften til studieturen anslås til 10.000 15.000 kr. pr. provst. Studieturen afholdes næste
gang i 2020.
Sager:
Ansøgning fra Viborg Stift - finansiering af Provstetur
2020. (2019 - 9088)

Bjarne Markussen forlod lokalet ved beslutning.
Provstiudvalget vil gerne bakke op om stiftets
initiativer, herunder studieturen for provster.
Provstiudvalget mener dog, at dette som hidtil
skal finansieres af det bindende stiftsbidrag, hvor det
hører hjemme, og bør ligge fremover igen. Uagtet
denne principielle stillingtagen bevilger
provstiudvalget 10.000 kr. på budget 2020 til
studieturen.

Bilag:
Aktdokument, Til alle Provstiudvalg i Viborg Stift,
forespørgsel omkring finansiering af Provstetur

12 - Nyt Sognehus i Vammen.
Stillingtagen til projektets omfang og økonomiske
ramme.
Sager:
Vammen Menighedsråd - Nyt Sognehus i Vammen.
(2019 - 10778)

Bygningsmæssigt skal der være
konfirmandstue, præstekontor, graverkontor, to
handicaptoiletter, depot og køkken, dertil kommer
en carport/garage, samt et maskinhus.

Bilag:
Nyt Sognehus i Vammen., Vammen

13 - Eventuelt.

Der er afholdt møde med konsulenterne i Rødding
vedr. sti fra P-pladsen til kirken.

14 - Næste møde.
Torsdag d. 02. maj 2019 kl. 19.00.
Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 16.30.
Tirsdag d. 25. juni 2019 kl. 16.30.
Tirsdag den 20. august 2019 kl. 16.30.
Tirsdag den 03. september 2019 kl. 19.00 budgetsamråd.
Torsdag 26. september 2019 kl. 16.30.
Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 16.30.
Onsdag den 27. november 2019 kl. 16.30.

15 - Folkekirkens Skoletjeneste.

Taget til efterretning.

Sager:
Folkekirkens Skoletjeneste - Viborg Østre Provsti.
(2018 - 6806)
Folkekirkens Skoletjeneste - Viborg Østre Provsti.
(2018 - 6806)
Bilag:
Re Bekymringsbrev fra Viborg Domprovsti vedr.
Skoletjenesten i Viborg Stift., Bekymringsbrev fra
Viborg Domprovsti vedr. Skoletjenesten i Viborg
Stift., Bekymringsbrev vedr. Skoletjenesten, Picture
(Device Independent Bitmap)

16 - Indbydelse til Visions & Inspirationsdag for
provstiudvalg, provster og Viborg Stiftsråd
Visions og Inspirationsdagen afholdes den 30. april
2019 fra kl. 16.00 til kl. 20.00 i Harboøre Kirke.
Sager:
Visions & Inspirationsdag for provstiudvalg, provster
og Viborg Stiftsråd (Viborg Østre Provsti) (2019 10185)

Pu medlemmerne kan tilmelde sig til Henriette
senest den 10. april 2019.

Bilag:
Indbydelse til Visions & Inspirationsdag for
provstiudvalg, provster og Viborg Stiftsråd,
Indbydelse - Visions og inspirationsdag 2019-M

17 - Nyt fra provstiet.

Provsten orienterede om:
Himmelske dage på heden.
APV er nu afsluttet.
Provstesyn er nu påbegyndt.
Udviklingssamtaler afholdes:
-9. maj 2019
-14. maj 2019
-04. juni 2019
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