Referat
Viborg Østre Provsti – Møder

30.08.2018 Provstiudvalgsmøde d. 30-08-2018, 16:30,
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
Kommentarer:
Niels-Peter Jacobsen var fraværende med afbud. Kirsten Poulsen deltog i mødet fra punkt 8.

1 - Godkendelse af dagsorden.
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Punkt 17 slettes efter menighedsrådet ønske. Dagsorden er godkendt.

2 - Godkendelse af referat fra mødet den 28.06.2018.
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Godkendt.

3 - Godkendelse af vejledende lønblad.
Behandlede sager:
2018 - Vejledende lønblad (Viborg Østre Provsti) (2018 - 17097)
Bilag: Aktdokument, 2018 0104 Vejledende lønblad 2018
Beskrivelse:

Referat:
Godkendt.

4 - Godkendelse af kvartalsrapport for provstiudvalgskassen.
Behandlede sager:
Kvartalsrapporter pr. 30.06.2018 - Viborg Østre Provsti (2018 - 22624)
Bilag: Aktdokument, Kvartalsrapport 30.06.2018 VØP
Beskrivelse:

Referat:
Godkendt. Underskuddet skyldes udbetalinger fra energioptimerings puljen samt udbetaling fra initiativ
puljen mv.

5 - Klejtrup MR, ansøgning til budget 2019, klokkespil.
Behandlede sager:
Klejtrup MR ansøgning til budget 2019, klokkespil. (2018 - 23243)
Bilag: Aktdokument, Klejtrup MR ansøgning klokkespil
Beskrivelse:
Menighedsrådet søger om 200.000 kr. på budget 2019 til et klokkespil til kirketårnet.
Referat:
Provstiudvalget kan ikke bevilge penge til projektet. Provstiudvalget opfordrer menighedsrådet til at søge
fondsmidler til projektet.

6 - Klejtrup MR ansøgning til budget 2019, anlæg af P-plads.
Behandlede sager:
Klejtrup Menighedsråd - ansøgning til budget 2019: P-plads. (2018 - 23237)
Bilag: Aktdokument, Klejtrup MR ansøgning P-plads
Beskrivelse:
Menighedsrådet fik på budget 2018 bevilget 325.000 kr. til projektet med køb af grund ved kirken og anlæg
af P-plads. Det resterende beløb skulle tages fra menighedsrådets frie midler. Det har siden vist sig at
beholdningen af frie midler var mindre end først antaget. Derfor ansøger menighedsrådet om en
tillægsbevilling på budget 2019 på kr. 180.000 til anlæg af p-pladsen.
Referat:
Provstiudvalget bevilger 180.000 kr. til projektet på budget 2019.

7 - Klejtrup MR ansøgning til budget 2019, omlægning af kirkegård.
Behandlede sager:
Klejtrup MR ansøgning til budget 2019, omlægning af kirkegård. (2018 - 23241)
Bilag: Aktdokument, Klejtrup MR ansøgning omlægning af kirkegård
Beskrivelse:
Menighedsrådet ansøger budget 2019 om 314.500 kr. til omlægning af kirkegården. Det er et ønske at få
lavet en helhedsplan for kirkegåden, da flere og flere grave står tomme.
Referat:
Provstiudvalget kan ikke bevilge 314.500 kr. til projektet. Menighedsrådet opfordres til at kontakte provsten
for en besigtigelse af kirkegården og en drøftelse af handlemuligheder og/eller at man kontakter
kirkegårdskonsulenten mhp. en besigtigelse.

8 - Ørum-Viskum-Vejrum MR ansøgning til budget 2019, nyt graverhus på Ørum Kirkegård.
Behandlede sager:
Ørum-Viskum-Vejrum, ansøgning til budget 2019, Ny mandskabsbygning. (2018 - 17716)
Bilag: Aktdokument, 01_Ørum kirke graverfaciliter_projektforslag, rev. 2018-08-13_lav opl,

ATT00001, Aktdokument
Beskrivelse:
Menighedsrådet har indsendt en revideret ansøgning til budget 2019 om opførelse af ny mandskabsbygning
på kirkegården. Overslaget på det reviderede projekt lyder på kr. 2.941.250, mod tidligere 3.885.500 kr. i det
første udkast.
Referat:
Provstiudvalget fastholder den tidligere udmeldte ramme. Provstiudvalget bevilger 1.600.000 kr. til
projektet på budget 2019, endvidere godkender provstiudvalget, at menighedsrådet overfører 400.000 kr.
af menighedsrådets frie midler til projektet.

9 - Vorning-Kvorning-Hammershøj MR, ansøgning til budget 2019, lagerplads ved Kvorning
Kirkegård.
Behandlede sager:
Vorning-Kvorning-Hammershøj - ansøgning ny lagerplads i Kvorning. (2018 - 24508)
Bilag: Aktdokument, Ansøgning om penge til lagerplads i Kvorning, Tilbud
Beskrivelse:
Menighedsrådet ansøger om 123.063 kr. på budget 2019, til opførelse af lagerplads ved Kvorning Kirke. Pt.
opbevares materialerne på kirkegården. Menighedsrådet ønsker at etablere den ny lagerplads i forbindelse
med P-pladsen på den jord, der blev tilkøbt i forbindelse med renovering af diget.
Referat:
Provstiudvalget bevilger 100.000 kr. til projektet på budget 2019.

10 - Budget 2019
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Behandling af budget 2019.
Klejtrup søger om af fastholde den nuværende ligning, så rammen ikke reduceres med 50.000 kr., som først
udmeldt.
Ulbjerg-Låstrup-Lynderup søger om af fastholde den nuværende ligning, så rammen ikke reduceres med
50.000 kr., som først udmeldt.

Referat:
Provstiudvalget bevilger Ulbjerg-Låstrup-Lynnerup de 50.000 kr., som de i første omgang var reduceret med
på budget 2019. Provstiudvalget fastholder reduktionen på 50.000 kr. til Klejtrup på budget 2019.
Provstiudvalget bevilger 500.000 kr. til reparation af dige på Elsborg Kirkegård på budget 2019.
Provstiudvalget bevilger 1.100.000 kr. til indvendig renovering af Nr. Vinge Kirke på budget 2019.
Renter og afdrag på det lån, der skal optages i Bjerringbro til opførelse af ny provstebolig er indarbejdet i
budget 2019.
Provstiudvalget har besluttet at afdrage ekstraordinært:
- Skals 56.066 kr. på budget 2019.

- Ulbjerg-Låstrup-Lynderup 1.127.333 kr. på budget 2019.
- Bjerringbro 417.790 kr. på budget 2019.

11 - Ørum-Viskum-Vejrum MR, ansøgning om ny minilæsser med løvsuger.
Behandlede sager:
Ørum-Viskum-Vejrum - Ansøgning til 5% midler (Løvsuger) (2018 - 17236)
Bilag: Aktdokument, 2018 - Mini-læsser, løvsuger - 5% midler, Bilag - Løvsuger, Bilag Maskiner
Beskrivelse:
Ørum Menighedsråd ansøger provstiets rådighedsbeløb om 310.000 kr. til køb af en ny maskine
(minilæsser), hvor der kan tilkobles en løvsuger. Den nuværende løvsuger på kirkegården er gået i stykker,
så der er et akut behov for en ny maskine.
Referat:
Provstiudvalget bevilger kr. 80.000 fra provstiets rådighedsbeløb til køb af ny løvsuger. Det resterende
beløb kan tages fra menighedsrådets frie midler.

12 - Skals Kirke - nyt orgel.
Behandlede sager:
Skals Kirke - ansøgning om nyt orgel. (2018 - 22649)
Bilag: Aktdokument, Ansøgning med bilag 18.07.18
Beskrivelse:
Menighedsrådet ansøger om principiel godkendelse af projektet med nyt orgel i Skals Kirke. Der er ikke en
økonomisk beslutning i det nuværende projekt, da menighedsrådet vil søge fondsmidler til medfinansiering
af projektet. Menighedsrådet ansøger om godkendelse af, at det nye orgel flyttes fra skibets sydvestlige
hjørne til skibets nordvestlige hjørne.
Referat:
Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet arbejder videre med projektet. Provstiudvalget vil dog
samtidig give udtryk for, at der er tale om et ambitiøst projekt, både hvad angår orglets størrelse (15
stemmer) og den økonomiske udfordring. Projektets gennemførsel kræver derfor en overvejende ekstern
finansiering. Flytningen af orglet kræver Stiftsøvrighedens godkendelse. Herunder bør det overvejes, om et
orgel af den ønskede størrelse, vil virke for dominerende i kirkerummet. Provstiudvalget gør opmærksom
på, at man skal gøre brug af Viborg Stifts orgelkonsulent, og ikke en privat aktør.

13 - Rødding Kirke, ansøgning om midler til isolering af loftet.
Behandlede sager:
Rødding menighedsråd - energioptimering. (2018 - 23232)
Bilag: Aktdokument, AFGØRELSE vedr. varmeanlæg, AFGØRELSE vedr. varmeanlæg, 78130-17
v2 AFGØRELSE vedr. varmeanlæg, Rødding kirke 2. supplerende udtalelse, 170616 Rødding
Kirke, varmeanlæg, Ksag Rødding - Nørlyng Hd
Beskrivelse:
Menighedsrådet ansøger om 23.000 kr. inkl. moms fra energioptimeringspuljen til efterisolering af
kirkeloftet.
Referat:
Godkendt. Provstiudvalget bevilger 23.000 fra energioptimerings puljen til projektet.

14 - Rødding-Løvel-Pederstrup pastorat - ansøgning om midler til genhusning af præst, 1.

halvår 2018.
Behandlede sager:
Rødding-Løvel-Pederstrup pastorat - genhusning af præst 2017/2018. (2018 - 23249)
Bilag: Aktdokument, J. nr. 1662 Husleje-lejekontrakt-genhusning
Beskrivelse:
Menighedsrådet ansøger provstiets rådighedsbeløb om 77.314 kr. til genhusning af præsten, i forbindelse
med at den tidligere præstebolig er nedrevet pga. skimmelsvamp.
Referat:
Godkendt. Provstiudvalget bevilger 77.314 kr. fra provstiets rådighedsbeløb.

15 - Rødding Kirkegård - rettelse af vedtægt vedr. reservation af gravsted.
Behandlede sager:
Rødding Kirkegård - Vedtægt (2018 - 24385)
Bilag: Aktdokument, kirkegårdsvedtægt 13.08.2018
Beskrivelse:
Godkendelse af revideret vedtægt for Rødding Kirkegård.
Referat:
Godkendt.

16 - Omlægning og udvidelse af sti på Vester Bjerregrav Kirkegård.
Behandlede sager:
V. Bjerregrav, omlægning og udvidelse af sti. (2018 - 7324)
Bilag: Aktdokument, Bilag sti
Beskrivelse:
Menighedsrådet søger om godkendelse af det reviderede projekt. Projektet er tilrettet i forhold til
godkendelsen fra Stiftet, projektet er blevet 150.200 kr. dyrere end det oprindelige projekt.
Menighedsrådet ønsker at finansiere hele projektet ved overførsel af frie midler fra driftsrammen. Det
samlede projekt koster 367.966 kr. inkl. moms.
Referat:
Godkendt.

17 - Vorning-Kvorning-Hammershøj, ansøgning løvsuger.
Behandlede sager:
Vorning-Kvorning-Hammershøj, ansøgning om ny Løvsuger. (2018 - 24524)
Bilag: Aktdokument, Ansøgning om penge til ny løvsuger, Tilbud løvsuger
Beskrivelse:
Menighedsrådet ansøger provstiets rådighedsbeløb om 73.750 kr. til køb af en ny løvsuger, da den gamle er
gået i stykker og ikke kan repareres igen. Løvsugeren bruges på alle 3 kirkegårde.
Referat:
Punktet er taget af dagsordenen efter menighedsrådets ønske.

18 - Vorning-Kvorning-Hammershøj - Udskiftning til LED-pærer.
Behandlede sager:

Vorning-Kvorning-Hammershøj - Energioptimering. (2018 - 24464)
Bilag: Aktdokument, Scan0002, pærer kv vo hh kirker
Beskrivelse:
Menighedsrådet ansøger provstiudvalgets energimidler om 29.603 kr. inkl. moms til udskiftning af pærer til
LED i kirkerne, garager, udendørsbelysning mv.
Referat:
Provstiudvalget kan ikke bevilge midler til udskiftning af pærer. Menighedsrådet kan anvende frie midler til
projektet.

19 - Mammen Kirke indvendig renovering, ansøgning til provstiets rådighedsbeløb.
Behandlede sager:
Mammen Kirke - indvendig renovering. (2018 - 25243)
Bilag: Aktdokument, Skema_til_anlaegsarbejde (2) (1), Aktdokument, 18-023, 1215 Regning
Mammen Kirke., Faktura orgel, Faktura_9429 (1), Faktura_9430 (1), Skema_til_anlaegsarbejde
(2)
Beskrivelse:
I forbindelse med renoveringen af Mammen Kirke har menighedsrådet haft uforudsete udgifter til
udbedring af skader efter angreb af skimmelsvamp, samt tætning og understrygning af taget ved
utætheder. Menighedsrådet ansøger provstiets rådighedsbeløb om 201.000 kr. til dækning af disse udgifter.

Referat:
Godkendt.

20 - Mammen Kirke indvendig renovering - ansøgning om tillægsbevilling.
Behandlede sager:
Mammen Kirke - indvendig renovering. (2018 - 25243)
Bilag: Aktdokument, Aktdokument
Beskrivelse:
Menighedsrådet ansøger provstiets rådighedsbeløb om 74.000 kr. til renovering af de sidste billeder, som
ikke var med i renoveringsprojektet i første omgang.
Referat:
Godkendt. Provstiudvalget bevilger 74.000 kr. på provstiets rådighedsbeløb til projektet, således at
renoveringsprojektet kan afsluttes.

21 - Vindum MR, ansøgning til Initiativpuljen (projekt fix a bike).
Behandlede sager:
Vindum MR - ansøgning til initiativpuljen. (Fix a bike) (2018 - 25285)
Bilag: Aktdokument, 180819-Ansøgning til Provstiudvalgets Initiativpulje 2018
Beskrivelse:
Menighedsrådet ansøger provstiudvalgets initiativpulje om 58.500 kr. til at kunne drive projektet fix a bike i
2 år. Projektet henvender sig til de mange nydanskere i Rødkærsbro området.
Referat:
Godkendt. Provstiudvalget bevilger 58.500 kr. til projektet fra provstiets initiativpulje.

22 - Eventuelt.
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:

23 - Næste møde.
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:
Tirsdag d. 4. september 2018 kl. 19.00 – budgetsamråd
Torsdag d. 27. september 2018 kl. 16.30
Tirsdag d. 30 oktober 2018 kl. 16.30
Onsdag d. 21. november 2018 kl. 19.00
Onsdag d. 16. januar 2019 kl. 16.30
Onsdag d. 27. Februar 2019 kl. 16.30
Tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 16.30
Tirsdag d. 30. april 2019 kl. 16.30
Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 16.30
Tirsdag d. 25. juni 2019 kl. 16.30
Referat:
Mødet den 27. februar 2019, er flyttet fra kl. 16.30 til kl. 19.00.

24 - Nyt fra provstiet.
Behandlede sager:
Bilag:
Beskrivelse:

Referat:
Der er ansat ny sognepræst i Sahl-Gullev og Bjerringbro, Anna Rask Lauridsen.
Merete Bøye er løst fra forpligtigelsen i Ørum-Viskum-Vejrum
Trine M. Kristensen overtager forpligtigelsen overfor Ørum-Viskum-Vejrum
Budgetsamråd tirsdag den 04. september 2018.

25 - Sæt kryds - Provstiudvalgskonference 3. november 2018
Behandlede sager:
Landsforeningen af menighedsråd - Provstiudvalgskonference 3. november 2018 (2018 - 16582)

Bilag: Aktdokument
Beskrivelse:

Referat:
Svend Aage Pedersen og Jørn Iver Bak tilmeldes mødet.

26 - Indbydelse til "Konference om Unge og Kirke" onsdag den 31. oktober 2018
Behandlede sager:
Viborg Stift - Konference for Unge og Kirken. (2018 - 9882)
Bilag: Aktdokument, Endelig indbydelse til konference om Unge og Kirke
Beskrivelse:

Referat:
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