Referat
Viborg Østre Provsti – Møder

27. november 2019 - Provstiudvalgsmøde. - d. 27-11-2019 kl. 16:30 til 19:15
Deltagere: Bjarne Bæk Markussen, Jørn Iver Bak, Kirsten Poulsen, Lars Raahauge, Niels-Peter Lund
Jacobsen, Svend Aage Pedersen, Søren Bach Kastberg
Anders Jensen, fraværende med afbud.

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt med tilføjelse af nyt punkt 15.:
Skals Menighedsråd ansøgning om kr. 116.880,35 til
dækning af uforudsete udgifter: Gravers sygdom og
manglende boligbidrag mm.

2 - Godkendelse af referat fra mødet den
31.10.2019.

Referat godkendt og underskrevet.

3 - Godkendelse af kirkekassernes årsregnskab for
2018.

Provstiudvalgets konklusion vedr. kirkekassernes
regnskaber for 2018.

Gennemgang og godkendelse af Menighedsrådenes Alle årsregnskaber i provstiet er forsynet med en
blank påtegning, hvilket betyder, at de
regnskaber for 2018.
bemærkninger, der er noteret i
revisionsprotokollerne, ikke har betydning for
Sager:
Regnskab 2018 - Viborg Østre Provsti. (2019 - 3644) rigtigheden af årsregnskabet.
Bilag:
Aktdokument, Samlet afrapportering af
revisionsbemærkninger 2018 Viborg Østre Provsti

Revisionen har skrevet, at der har været en god
dialog med alle regnskabsførere, og at der har været
en godt og konstruktivt samarbejde hele vejen rundt.
I forhold til revisionen vil vi kvittere for dette med en
note om, at det har været en gensidig oplevelse.
Der er i revisionsprotokollerne nogle gennemgående
forhold, der har givet anledning til bemærkninger:
1) Der er i samtlige kirkekasser en manglende
funktionsadskillelse, idet enefuldmagter i forhold til
likvide midler udgør en risiko.
2) Manglende udarbejdelse af skriftlig
kørselsbemyndigelse, der er forudsætningen for
skattefri kørselsgodtgørelse til høj takst.

3) Manglende oplysninger om indgåede samarbejder
med andre menighedsråd jf. § 42a i lov om
menighedsråd, herunder udarbejdelse af biregnskab
for samarbejdet.
Alle menighedsråd har behandlet
revisionsprotokollatet og lagt det ind i det
elektroniske dataarkiv.
Der fremsendes godkendelse af regnskabet til hver
enkelt menighedsråd med tilføjelse af evt.
bemærkninger jf. bilag godkendt på mødet.

4 - Godkendelse af syn 2019.
Gennemgang og godkendelse af synsrapporter fra
Menighedsrådene for 2019.

Synsrapporter godkendt med tilføjelse af, at arbejdet
kan iværksættes såfremt menighedsrådet har
økonomi hertil, og at der ikke kræves særskilt
godkendelse heraf.
Iværksættelse af anlægsopgaver, der overstiger kr.
50.000, kræver altid provstiudvalgets godkendelse.
Dertil kommer, at der uanset omkostning er en
række opgaver, der forudsætter
myndighedsgodkendelse.
Man er altid velkommen til at rette henvendelse til
provstikontoret med spørgsmål i den forbindelse.

5 - Provstikontorets fremtidige placering.

Beslutning afventer møde med biskoppen.

6 - Hersom MR, ansøgning om udsmykning af de
ukendtes gravplads.

Projektet godkendes under forudsætning af, at der
ikke graves dybere end 30 cm.

Hersom Menighedsråd ansøger om tilladelse til at
udsmykke de ukendtes grav. Menighedsrådet ønsker
at opsætte en sten. Menighedsrådet ønsker at
finansiere projektet med midler fra en arv. Projektet
koster 50.000 kr.
Sager:
Hersom MR - Ansøgning om udsmykning af de
ukendtes gravplads. (2019 - 36202)
Bilag:
Aktdokument, Hersom MR, udsmykning af de
ukendtes gravplads.

7 - Hersom MR, ansøgning mindelund for

Projektet godkendes.

medlemmer af Sandbæk Gruppen.
Hersom Menighedsråd ansøger om at oprette
en mindelund for medlemmerne af Sandbæk
Gruppen. Der ligger 3 medlemmer af gruppen
begravet på Hersom Kirkegård. Menighedsrådet
ønsker at finansiere de 30.000 kr. til projektet med
midler fra arven.
Sager:
Hersom MR - Ansøgning mindelund for medlemmer
af Sandbæk Gruppen. (2019 - 36203)
Bilag:
Aktdokument, Hersom, Mindelund for sandbækGruppen.

8 - Hersom MR: Annonce til godkendelse - salg af
jordlod.

Formidlingsaftale med EDC godkendt. Annoncering
af salg godkendes.

Hersom Menighedsråd ansøger om tilladelse til at
sælge en engparacel, beliggende ved Naundrup
Mølle Bæk.
Sager:
Hersom Menighedsråd - salg af jordlod ved
Naundrup Mølle Bæk (2019 - 31674)
Bilag:
Aktdokument, 3x2_Hersom sogn_2019

9 - Lee-Hjorthede-Skjern MR: Ansøgning vedr. Lee
Kirke.

Provstiudvalget kan ikke godkende, at der
igangsættes et forprojekt. Der vil ikke inden for de
næste år være økonomi til at iværksætte projektet,
Lee-Hjorthede-Skjern Sognes Menighedsråd ansøger idet Lee Kirke befinder sig et stykke nede på listen i
om tilladelse til at iværksætte et forprojekt med
forhold til provstiudvalgets prioritering af renovering
indledende undersøgelser med henblik på en
af kirker, og projektet er for omfattende til det, der
renovering af Lee Kirke. Forprojektet anslås til
kan forventes godkendt.
200.000 kr. Menighedsrådet ønsker at finansiere
projektet ved overførsel af frie midler fra
driftsrammen.
Sager:
Lee Kirke - Indvendig renovering. (2019 - 35262)
Lee Kirke - Indvendig renovering. (2019 - 35262)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning til Viborg Østre Provsti,
14.11.19, Lee Kirke, besigtigelsesrapport,
Nationalmuseet, Lee Kirke Kalkningstjeneste,
Aktdokument, Ansøgning vedr. Lee Kirke

10 - Højbjerg-Elsborg MR: Ansøgning til
energimidlerne.

Der bevilges 17.182,13 af Energioptimeringsmidlerne
til udskiftning af gasfyr.

Højbjerg-Elsborg Sognes Menighedsråd, ansøger om
en tillægsbevilling fra energimidlerne på kr.
17.182,13 til udskiftning af gaskedlen mv. i
præsteboligen. Projektet koster i alt 36.875 kr. Der er
tidligere bevilget 4.100 kr. til energioptimering i
præsteboligen. Endvidere står der 15.692,87 kr.
tilbage fra energioptimerings projektet i kirken,
menighedsrådet ansøger om at dette restbeløb
overføres til energioptimeringen i præsteboligen.
Sager:
Højbjerg-Elsborg MR - Energioptimering. (2019 35163)
Højbjerg-Elsborg MR - Energioptimering. (2019 35163)
Bilag:
Aktdokument, Scan0062, Aktdokument

11 - Karup MR, renovering af dør til våbenhus.

Provstiudvalget godkender, at arbejdet udføres for
menighedsrådets egne frie midler.

Karup Menighedsråd ansøger provstiets
rådighedsbeløb om 31.250 kr. til renovering af
våbenhusets indgangsdør, da den er i en meget ringe
forfatning.
Sager:
Karup MR, renovering af dør til våbenhus. (2019 35257)
Bilag:
Aktdokument, Karup MR, renovering af dør til
våbenhus

12 - Frederiks MR: Revurdering af maskinhusets
placering.
Frederiks Menighedsråd har genovervejet
maskinhusets placering. De ønsker at bibeholde den
først valgte placering.
Sager:
Frederiks MR - Ansøgning om ny maskinhus ved
graverbygning. (2019 - 32115)
Bilag:

Provstiudvalget godkender projektet.

Aktdokument, Maskinhus 1

13 - Fra Rødding MR: Ny belægning Rødding
Projektet er godkendt, og arbejdet kan iværksættes.
Kirkegård, godkendelse af licitation og igangsætning
af arbejdet.
Godkendelse af afholdt licitation over
projektet, anlæg af sti på Rødding Kirkegård.
Sager:
Rødding Kirke - ny belægning på sti på kirkegården.
(2018 - 39456)
Bilag:
Aktdokument, Udbudsmateriale for belægning,
Rødding, Rødding Kirke_Plan_Eksisterende forhold,
Rødding Kirke_Plan_Nye belægninger m.m.,
Illustration fra udviklingsplan, Tilbud Rødding Kirke
15-11-2019_TEF, Rødding Kirke_Jokumsen

14 - Kirkernes Sociale Arbejde: Ansøgning.

Ansøgningen er indkommet for sent til at indgå i
budget 2020.

Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg ansøger provstiet
om 50.000 kr. i støtte til løn til
frivillighedskoordinator i projektperioden 1.
september 2020 - 31. august 2021.
Sager:
Kirkernes Sociale Arbejde - Viborg Østre Provsti.
(2019 - 6297)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning til Stiftsrådet - Viborg
Domprovsti - Viborg Østre Provsti 010920-310821

15 - Skals Menighedsråd ansøgning til
provstietsrådighedsbeløb.
Skals Menighedsråd ansøger om kr. 116.880,35 til
dækning af uforudsete udgifter: Gravers sygdom og
manglende boligbidrag mm.

Sager:
Skals MR - ansøgning til 5% midlerne - grundet
sygdom og manglende boligbidrag. (2019 - 37325)
Bilag:
Aktdokument, Skalsansøgning til 5% midlerne

Der bevilges kr. 116.880,35 af provstiets
rådighedsbeløb.

16 - Eventuelt.

Svend Aage orienterede om
provstiudvalgskonference den 9. november 2019.

17 - Næste møde.

Tirsdag d. 25. august 2020 kl. 16.30.
Torsdag d. 3. 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.

Onsdag d. 15. januar 2020 kl. 16.30.
Tirsdag d. 03. marts 2020 kl. 16.00 i Ørum.
Tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 16.30.
Tirsdag d. 28. april 2020 kl. 16.30.
Tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 16.30.
Torsdag d. 25 juni 2020 kl. 16.30.

18 - Nyt fra provstiet.

Provsten orienterede om:
Der er indsættelse i Skals af Malene Dahl d. 1.
december 2019.
Vester Tostrup-Roum-Hvam er opslået med udløb d.
16. december 2019.
Karup bliver opslået med udløb d. 3. februar 2020.
Der er afholdt møde d. 26. november 2019 om den
ny ferielov.
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