Referat
Viborg Østre Provsti – Møder

30. oktober 2018 - Provstiudvalgsmøde - d. 30-10-2018 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
27.09.2018.

Godkendt.

3 - Kvartalsrapport 30.09.18 Viborg Østre Provsti.

Godkendt.

Godkendelse af kvartalsrapport pr. 30.09.2018 for
Viborg Østre Provsti.
Sager:
Kvartalsrapport pr. 30.09.18 - Viborg Østre Provsti
(2018 - 32620)
Bilag:
Aktdokument, Kvt. 30.09.18 Viborg Østre Provsti

4 - Provstiets banker, samt fuldmagtsløsninger.
Provstiudvalget træffer beslutning om provstiets
banker i det kommende år.

Provstiudvalget har besluttet at lukke provstiets
konti i Salling Bank og Nordea. Midlerne overføres til
Ringkjøbing Landbobank. Kontiene i
Vestjysk Bank og Hvidbjerg Bank lukkes. Midlerne
overføres til Sparekassen Kronjylland. Der oprettes
særskilte konti til de overførte midler.
Provstiudvalget beslutter, at netbank
fuldmagterne ændres til 2 i forening.

5 - Til provstierne i Viborg Stift vedr. Takstbladet
2019.

Provstiudvalget godkender takstbladet for 2019.
Provstiudvalget fastholder, at der fortsat ikke

Godkendelse af Takstbladet for 2019.

er ekstra betaling for lørdags begravelser i provstiet.

Sager:
Takstblad 2019 - Viborg Østre Provsti (2018 - 32220)
Bilag:
Følgebrev til Takstblad 2019, Kostprisberegning
ekstraydelser 2019, Takstblad 2019

6 - Rødding Kirkegård - ansøgning om godkendelse
af udviklingsplan.

Niels-Peter Jacobsen forlod lokalet ved beslutning.

Provstiudvalget godkender udviklingsplanen for
Menighedsrådet ansøger om provstiets godkendelse Rødding Kirkegård under forudsætning af, at den
af udviklingsplanen for Rødding Kirkegård.
godkendes af kirkegårdskonsulenten.

Sager:
Rødding Kirkegård - ansøgning om godkendelse af
udviklingsplan for kirkegården. (2018 - 33497)
Bilag:
Aktdokument, L.797.100 Fremtidige forhold
1_200_endelig_crop,
Rødding_Kirkegård_Udviklingsplan_low

7 - Rødding ny præstebolig - ansøgning om
godkendelse af licitationsresultat.
Menighedsrådet anmoder om provstiudvalgets
godkendelse af licitationsresultat, samt tilladelse til
at iværksætte arbejdet. Menighedsrådet har valgt
det billigste tilbud, der holder sig indenfor den
bevilgede ramme.

Niels-Peter Jacobsen forlod lokalet ved beslutning.
Provstiudvalget godkender licitationsresultatet og
godkender at arbejdet iværksættes.

Sager:
Rødding Præstebolig, opførelse af ny præstebolig i
Rødding. (2018 - 4387)
Bilag:
Aktdokument, Tilbud Thomas Andersen, Tilbud
Steen Ginnerup (ikke valgt), Budget

8 - Tjele-Nr. Vinge Menighedsråd, ansøgning til
provstiudvalget.
Tjele-Nr. Vinge menighedsråd ansøger om tilladelse
til at udbetale kørselsgodtgørelse til nyansat
kirketjener/sanger.
Sager:

Provstiudvalget kan ikke godkende ansøgningen. Der
er ikke hjemmel til at udbetale kørselsgodtgørelse.

Tjele-Nr. Vinge MR, ansættelse af ny
kirketjæner/sanger. (2018 - 31796)
Bilag:
Aktdokument, Kørselsgodtgørelse, Brev,
Provstiudvalget.Okt.2018.

9 - V. Tostrup ansøgning til provstiudvalget,
manglende lejeindtægt ved salg af forpagtergård.

Søren Kastberg forlod mødet ved beslutning.

Udvalget besluttede at udsætte sagen til næste
Menighedsrådet ansøger provstiudvalget om den
møde.
tabte lejeindtægt i forbindelse med salg af
forpagtergården. Den tabte lejeindtægt for
november og december 2018, samt hele 2019 er på
332.500 kr.
Sager:
V. Tostrup - Ansøgning til provstiudvalget om tabt
lejeindtægt. (2018 - 33653)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om manglende
forpagtningsindtægt

10 - Bjerringbro MR, ansøgning om udbetaling af
lån.

Jørn Iver Bak og Bjarne Markussen forlod lokalet ved
beslutningen.

Menighedsrådet anmoder om udbetaling af det
bevilgede Stiftslån på 4.800.000 kr.

Provstiudvalget godkender, at lånet udbetales.

Sager:
Bjerringbro, opførelse af ny provstebolig i
Bjerringbro. (2018 - 5073)
Bilag:
Aktdokument, image2018-10-17-171232

11 - Bjerringbro Kirke, ansøgning om iværksættelse Jørn Iver Bak og Bjarne Markussen forlod lokalet ved
af projektet med ny trappe.
beslutningen.
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at
iværksætte arbejdet med ny trappe til kirken. De
115.000 kr. kommer fra opsparing til formålet,
samt bevilling fra tidligere budgetår.
Sager:
Bjerringbro Kirke - ny trappe. (2018 - 33817)
Bilag:
Aktdokument, Trappe1, trappe rampe - resultat

Provstiudvalget godkender projektet. Projektet kan
iværksættes.

12 - Bjerringbro MR, ansøger om tilladelse til at
iværksætte arbejdet.

Jørn Iver Bak og Bjarne Markussen forlod lokalet ved
beslutningen.

Bjerringbro Menighedsråd ansøger om godkendelse Provstiudvalget godkender licitationsresultatet.
af den afholdte licitation, samt tilladelse til at
Arbejdet kan iværksættes.
iværksætte arbejdet med de nye konfirmandlokaler i
kirkecenteret. I bilaget ses finansieringsforslaget fra
menighedsrådet.
Sager:
Bjerringbro Kirkecenter - indretning af nye
undervisningslokaler i kælderen. (2018 - 10556)
Bilag:
Aktdokument, Konfirmandlokale1, udgravning kælder - resultat

13 - Konference om præsteboliger.

Konference om Præsteboliger den 20. marts 2019 kl.
16.00 - 21.00 i Viborg Stift.

Sager:
Konference om præsteboliger i Viborg Stift. (2018 30154)
Bilag:
Aktdokument, ATT12727

14 - Eventuelt.

15 - Næste møde.
Onsdag d. 21. november 2018 kl. 19.00
Onsdag d. 16. januar 2019 kl. 16.30
Onsdag d. 27. Februar 2019 kl. 19.00
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

16 - Nyt fra provstiet.

Mødet d. 30. april 2019 kl. 16.00 er for stiftsrådet og
provstiudvalgene i Viborg Stift.
Der kommer ny dato for provstiudvalgsmøde i april
2019 senere.

Provsten orienterede om:
- Byggeriet af provstebolig i Bjerringbro går efter
planen.

- Provsteturen gik i år til Norge.
- Provst og formand deltog i budgetmøde med
borgmesteren.
- Helle Bærnholdt har orlov i 3. mdr. Poul Asger Beck
er konstitueret i november og december i Karup.

