Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 28. november 2017. Kl. 16.30
Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen
Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen
Provstiudvalgsmedlem Søren Kastberg
Provstiudvalgsrnedlem Jørn Iver Bak
Provstiudvalgsrnedlem Kirsten Poulsen
Provstiudvalgsmedlem Lars Raahauge
Præsterepræsentant Niels-Peter Jacobsen
Provst Bjarne Markussen
Sekretær Henriette Hedegaard
Mødepunkt
1

Velkomst v/ provst Bjarne Markussen.
Præsentation af de enkelte
provstiudvalgsmedlemmer og gennemgang af
økonomilovensbestemmelser om
provstiudvalgets virksomhed.

2

Konstituering af det nye provstiudvalg.

Beslutning
Provsten bød velkommen til det nye provstiudvalg,
og orienterede om økonomilovensbestemmelser og
om provstiudvalgets virksomhed.

a) Valg af formand. Svend Aage Pedersen blev
valgt.

a) Valg af formand.
b) Valg af næstformand. Anders Jensen blev valgt.
b) Valg af næstformand.
c) Valg af medlemmer til budgetudvalget.
d) Valg af medlemmer til HR bestyrelse.
e) Valg af repræsentant til bestyrelsen i
Folkekirkens Skoletjeneste.

c) Valg af medlemmer til budgetudvalget. Svend
Aage Pedersen og Jørn Iver Bak blev valgt.
d) Valg af medlemmer til HR-bestyrelse. Svend
Aage Pedersen og Lars Raahauge blev valgt.
e) Valg af repræsentant til bestyrelsen i
Folkekirkens Skoletjeneste. Niels-Peter Jacobsen
blev valgt.

3

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

4

Godkendelse af referat.

Godkendt.

5

Besøg af biskop Henrik Stubkjær.
På lukket dagsorden

6

Godkendelse af forretningsorden.
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Beslutning

7

Godkendelse af regnskabsinstruks.

Godkendt og underskrevet.

8

Godkendelse af kirkekassernes regnskaber
2016.
Sag: Provstiudvalgskassen - Årsregnskab 2016
(1589)
Gennemgang af revisionsprotokollater og
godkendelse af kirkekassernes regnskaber for
2016.

Årsregnskaber og udkast til påtegninger
gennemgået og godkendt. Det bemærkes, at ikke
alle menighedsråd har behandlet
revisionsprotokollater rettidigt og draget omsorg
for, at menighedsrådets beslutning vedrørende disse
er ført til referat og indført i det elektroniske
dataarkiv.

Revision af årsregnskaber for 2016 i Viborg
Østre Provsti (Oversigt fra revisor)

Der har i år været generelle udfordringer på
følgende områder:
1. Der henstilles til flere kirkekasser at foretage en
mere omhyggelig budgetlægning. Revisionen
bemærker, at der er en tendens til at
overbudgettere, og der anbefales, at
ligningsbeløbene og de frie midler bør reduceres.
2. Lønningerne til regnskabsføreren overstiger for
en dels vedkommende de vejledende satser for
Viborg Stift. Denne bemærkning er vi i
Provstiudvalget ikke enig med revisionen i.
Revisionen har ikke forholdt sig til, at der af det
vejledende lønblad fremgår, at et menighedsråd kan
engagere et eksternt firma, hvor honorar for
opgaven honoreres efter aftale. Det er denne model,
der er anvendt for en række kirkekasser.
Gennemgangen af omkostningen til eksterne
regnskabsførere giver dog anledning til at
bemærke, at et menighedsråd ud fra et
sparsommelighedshensyn på alle områder har en
forpligtelse til at undersøge, om den samme ydelse
kan leveres billigere. Dette gælder også
omkostningen til regnskabsførelse, hvor nogle
kirkekassers udgifter er væsentligt højere end det,
der fremgår af det vejledende lønblad.
3. Flere kirkekasser udbetaler skattefrit honorar til
andre medlemmer af menighedsrådene end dem,
der jf. lov om menighedsråd er hjemmel til:
formand, kirkeværge, kasserer og kontaktperson.
Det er ikke tilladt at gøre dette, uanset om det er
præstegårdsudvalgsformænd, web-mastere eller
blot menige medlemmer. Øvrige medlemmer kan
derimod få godtgjort faktiske omkostninger. Men
man kan ikke både få honorar og godtgjort
omkostningerne.
4. Manglende udarbejdelse af skriftlig
kørselsbemyndigelse, der er forudsætningen for
skattefri kørselsgodtgørelse til høj takst.

9

Skattefri vederlag til formanden for
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Der kan ikke udbetales skattefrit honorar til
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Mødepunkt
præstegårdsudvalg.
Sag: Skattefri vederlag til formænd for
Præstegårdsudvalg. (1681)
Flere menighedsråd udbetaler skattefrit
vederlag til formænd for præstegårdsudvalg. De
ønsker provstiudvalgets afgørelse på, om det er
berettiget.

Beslutning
formænd for præstegårdsudvalget, men faktuelle
omkostninger kan refunderes/godtgøres efter en
individuel og konkret vurdering. Eksempelvis
refusion af udgifter til telefon mm.

Vedr. skattefri vederlag til formænd for
Præstegårdsudvalg

10

Hjorthede Kirke, indvendig kalkning.
Sag: Hjorthede Kirke - indvendig kalkning.
(1682) - Hjorthede Sogn
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at
iværksætte indvendig kalkning af kor og
våbenhus i Hjorthede Kirke. Menighedsrådet
ønsker at finansiere projektet ved overførsel af
frie midler fra driftsrammen.

Provstiudvalget godkender en pletkalkning af de
områder i kirken, der er problemer med. Arbejdet
kan iværksættes.

Kalkning Hjorthede Kirke

11

Bjerringbro MR, ny graverbygning.
Sag: Bjerringbro, Opførelse af
mandskabsbygning, frokoststue og udbygning
af kirkecenter. (1559) - Bjerringbro Sogn
Forhåndsgodkendelse af ny graverbygning ved
Bjerringbro Kirkegård, samt godkendelse af
valg af arkitektfirma efter afholdt licitation.
Menighedsrådet har valgt det billigste tilbud,
som var fra Ans Arkitektfirma.

Jørn Iver Bak forlod mødet ved beslutning.
Provstiudvalget godkender licitationen og det
valgte arkitektfirma. Arbejdet må ikke iværksættes
inden nedrivningen af den eksisterende bygning er
godkendt af stiftsøvrigheden.

vedr. udtalelse / forhåndsgodkendelse af
projektmateriale - Ny graverbygning Bjerringbro

12

Hvam MR, ny løvsuger.
Sag: Hvam Kirkegård, ansøgning om frie
midler til løvsuger. (1683) - Hvam Sogn
Hvam Menighedsråd ansøger om køb af ny
løvsuger til kirkegården, pris 53.500 kr.
Menighedsrådet ønsker at finansiere projektet
ved overførsel af frie midler fra driftsrammen.

Anders Jensen forlod mødet ved beslutning.
Godkendt

Ansøgning om frie midler til Hvam Kirke

13

Brandstrup Kirke, skimmelsvamp.
Sag: Brandstrup Kirke - Fugt i Brandstrup
Kirke. (1233) - Vindum Sogn
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af
byggeregnskabet over renoveringen af
Brandstrup Kirke grundet fugt og
skimmelsvamp. Derudover ansøger
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Provstiudvalget godkender det aflagte
byggeregnskab. Tillægsbevillingen kr. 124.457 kan
tages fra menighedsrådets frie midler.

Side: 3

Mødepunkt

Beslutning

menighedsrådet om en tillægsbevilling på kr.
124.457 fra provstiets rådighedsbeløb.
J.nr. 1233 Skimmel og fugt Brandstrup
SLUTREGNSKAB
VS: J.nr. 1233 Skimmel og fugt Brandstrup
SLUTREGNSKAB

14

Skjern Kirke, udvidelse af eksisterende
redskabsrum.
Sag: Skjern, udvidelse af bestående
redskabsrum. (1680) - Skjern Sogn
Menighedsrådet ønsker at udvide det
eksisterende redskabsrum og udskifte taget på
den eksisterende del. Huset ligger på
kirkegården. Pris på projektet kr. 120.070,
menighedsrådet ønsker at finansiere projektet
ved overførsel af frie midler fra driftsrammen.

Det er konstateret, at arbejdet er udført.
Provstiudvalget kan godkende, at projektet
finansieres af egne frie midler, men provstiudvalget
må gøre indsigelse mod, at arbejdet er iværksat
uden godkendelse. Det skal indskærpes at arbejder
på bygninger på kirkegården, skal indsendes til
godkendelse hos provsti og stiftsøvrigheden inden
arbejdet må iværksættes.

Ansøgning

15

V. Tostrup, renovering af præstebolig i
forbindelse med præsteskifte.
Sag: V. Tostrup Præstebolig, renovering i
forbindelse med præsteskifte. (1611) - Vester
Tostrup Sogn
I forbindelse med renoveringen af V. Tostrup
Præstebolig, kom der en del uforudsete
udgifter, menighedsrådet ansøger derfor om kr.
53.000 fra provstiets rådighedsbeløb, til
dækning af disse udgifter.

Søren Kastberg forlod lokalet ved beslutning.
Godkendt. Provstiudvalget bevilger kr. 53.000 fra
provstiets rådighedsbeløb.

Tostrup præstebolig- ansøgning om
ekstrabevilling
Tostrup præstebolig - ombygning 2017

16

Pederstrup Kirke, nyt tag på våbenhus.
Sag: Pederstrup Kirke, restaurering af tag og
loft på Våbenhuset (1378) - Pederstrup Sogn
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at
udskifte taget på våbenhuset, pris 81.250 kr.,
menighedsrådet ønsker at finansiere projektet
ved overførsel af frie midler fra driftsrammen.

Niels-Peter Jacobsen forlod mødet ved beslutning.
Godkendt. Arbejdet må ikke iværksættes inden den
endelige godkendelse fra Stiftsøvrigheden
foreligger.

J. nr. 1378 Pederstrup - Nyt tag på våbenhuset

17

Rødding Præstebolig, opførelse af ny
præstebolig.
Sag: Rødding Præstebolig, opførelse af ny
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præstebolig (1685) - Rødding Sogn
Menighedsrådene har nu valgt det forslag fra
arkitekt konkurrencen, som de ønsker at arbejde
videre med. Menighedsrådet ansøger om
provstiudvalgets godkendelse af, at man
arbejder videre med det valgte forslag. Pris jf.
budget 4.118.750 kr.

Beslutning
arbejde videre med tegningerne, så byggeriet
holder sig indenfor den bevilgede ramme på 4
millioner inkl. nedrivning.

Ny præstebolig i Rødding

18

Nr. Vinge Kirke, indvendig renovering.
Sag: Nr. Vinge kirke, istandsættelse (gl. j.nr.
198) (835) - Nørre Vinge Sogn
Menighedsrådet har nu på provstiudvalgets
opfordring revurderet budgettet. Det samlede
budget lyder på kr. 2.578.750, hvoraf kr.
534.000 finansieres ved fondsmidler. Det
resterende beløb, som skal finansieres ved lån i
stiftsmidlerne og menighedsrådets frie midler er
kr. 2.044.750.

Provstiudvalget vil gerne invitere repræsentanter
fra menighedsrådet med til næste møde, hvor
projektet kan præsenteres.
Beslutningen udsættes til næste møde.

Renovering af Nr. Vinge kirke.

19

Kursus for nye PU medlemmer.
Sag: Provstiudvalget i Viborg Østre provsti
(1074)
Landsforeningen af menighedsråd arrangere
kursus for nye menighedsrådsmedlemmer.

Tilmelding til Henriette senest den 15.12.17

Introduktionskursus for
provstiudvalgsmedlemmer - afholdelse januar
og februar 2018

20

Høring over udkast til lov om ændring af lov
om valg til MR.
Sag: Kirkeministeriet - høringer (1172)
Kirkeministeriet har behandlet de indkomne
høringssvar, og har indarbejdet dem i et nyt
udkast til lovforslag, som nu sendes i høring.

Taget til efterretning.

Høring over udkast til lov om ændring af lov
om valg til menighedsråd

21

Syn 2017.

De indsendte syn er godkendt. De synsudsatte
arbejder kan iværksættes såfremt arbejdet ikke
kræver særskilt godkendelse, og der er
budgetmæssig dækning herfor.

22

Personalesag.
På lukket dagsorden

Godkendt.
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Små sogne – store udfordringer. Om
styrkelse af gudstjenestedeltagelsen i et
landprovsti.
Sag: Udgivelse af provstens opgave. (1686) Højbjerg Sogn

Beslutning

Bjarne Markussen forlod lokalet ved beslutning.
Provstiudvalget godkender at der arbejder videre
med projektet. Provstiudvalget bevilger 32.000 +
moms fra initiativpuljen til projektet.

VS: Tilbagemelding

24

Eventuelt.

Intet.

25

Næste møde.

Taget til efterretning.

Torsdag den 18. januar 2018 kl. 16.30
Onsdag den 28. februar 2018 kl. 16.30
Onsdag den 21. marts 2018 kl. 16.30
Tirsdag den 17. april 2018 kl. 16.30
Tirsdag den 22. maj 2018 kl. 16.30
Torsdag den 28. juni 2018 kl. 16.30
26

Nyt fra provstiet.
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Folkekirkens Skoletjeneste
Sag: Folkekirkens Skoletjeneste (846)

Orienteringen er taget til efterretning.

Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens
Skoletjeneste i Viborg Stift
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