Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30
Mødested: Provstikontoret

Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen
Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen
Provstiudvalgsmedlem Bjarne Gommesen
Provstiudvalgsmedlem Jørn Iver Bak
Provstiudvalgsmedlem Kirsten Poulsen
Provstiudvalgsmedlem Lars Raahauge
Præsterepræsentant Niels Peter Jacobsen
Provst Bjarne Markussen
Privstisekretær Henriette Hedegaard
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt
Der tilføjes et nyt punkt til dagsordenen.
Punkt 17: Rødding Præstegård. Der er konstateret
skimmelsvamp i etageadskillelsen i Rødding
Præstegård.

2

Godkendelse af referat fra PU mødet den 21.
august 2014.

Referatet er godkendt.

3

Likviditet stillet til rådighed af provstiet,

Provstiudvalget har besluttet, at likviditet stillet til
rådighed af provstiet skal udgøre 0%.

Provstiudvalget skal træffe beslutning om, hvor
stor en del likviditet stillet til rådighed af
provstiet skal udgøre i forhold til
kirkekassernes samlede økonomi.
4

Forretningsorden for Viborg Østre Provsti.
Det er ikke muligt at effektuere beslutning af
23.04.2014. pkt. 9C: Provst og formand er i
forening tegningsberrettiget. Jf.
regnskabsinstruks er provsten alene
tegningsberettiget.

5

Godkendelse af revisionsprotokollat.
Godkendelse af Revisionsprotokollat for
Viborg Østre Provstiudvalgskasse vedr.
årsregnskabet 2013.

Beslutningen vedr. punkt 9 fra provstiudvalgsmødet den 23.04.2014, tilføjelse til
forretningsorden 2013, annulleres.
Provstiudvalget har besluttet at bibeholde
Forretningsorden for Viborg Østre Provsti, som er
godkendt 14. november 2013, samt
regnskabsinstruks for Viborg Østre Provsti, som er
godkendt den 12.03.2014.
Godkendt, med følgende bemærkninger:
Provsten tager problematikken med gaver,
julefrokost mm. med på næste møde med
revisionen.
Julegave er en påskønnelse til medarbejdere for
veludført arbejde.
Det besluttes, at provstiudvalget ikke vil søge
ægtefællers deltagelse i sidste års julefrokost
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Mødepunkt

Beslutning
refunderet.

6

Bemærkninger i revisionsprotokollatet.
Sag: Provstiudvalgskassen generalt (847)
På baggrund af bemærkninger i
revisionsprotokollatet skal der træffes
beslutning vedr.:
A) Julegaver
B) Julefrokost

Provstiudvalget har besluttet:
A) Der er fortsat hjemmel til at provsten uddeler en
julegave til præsterne.
Julegave er en påskønnelse til sognepræsterne for
veludført arbejde.
B) Det besluttes at ægtefæller fortsat deltager i
julefrokost uden egenbetaling.

Udkast til protokollat - årsregnskabet for 2013

7

Budgetsamråd.

Taget til efterretning.

Opfølgning på drøftelser på budgetsamråd.
8

Budget 2015.

Oplæg til afdrag på de lån, der udløber 2016, 2017,
2018 – er godkendt.

Endelig godkendelse - herunder fordeling af
ekstraordinære afdrag på lån på i alt kr.
2.099.415.
9

Bjerringbro Sogn MR, ansøgning om rep. af
læmur.
Sag: Bjerringbro Kirkecenter - Rep. af læmur
ved indgang til kirkecenter. (1231) Bjerringbro Sogn
MR ansøger om tilladelse til iværksættelse af
reparation af læmuren ved indgangen til
Kirkecenteret. Pris i alt 56.560 kr. inkl. moms.
MR ønsker at finansiere reparationen ved
overførsel af frie midler fra driftsrammen.

Godkendt. Når menighedsrådet har indhentet det
andet tilbud og valgt det billigste, kan arbejdet
iværksættes. Der skal ikke indsendes yderligere til
godkendelse af Provstiudvalget.

Bjerringbro MR, ansøgning rep. af læmur ved
indgang til kirkecenter.

10

Bjerringbro Sogn MR, ansøgning om nyt
køkken til Kirkecenteret.
Sag: Bjerringbro kirkecenter, ansøgning om
nyt køkken. (1244) - Bjerringbro Sogn
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til
iværksættelse af udskiftning af køkkenet i
Kirkecenteret i Bjerringbro. Pris i alt 136.000
kr. inkl. moms. Menighedsrådet ønsker at
finansiere det nye køkken i Kirkecenteret ved
overførsel af frie midler fra driftsrammen.

Godkendt.

Ansøgning om nyt køkken i Bjerringbro
Kirkecenter.

11

Bjerringbro Sogn MR, ansøgning om nye
låger ved indgangen til kirkegården.
Sag: Bjerringbro Sogn MR, Ansøgning om
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Mødepunkt

Beslutning

nye låger ved indgangen til kirkegård (1246) Bjerringbro Sogn
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til
iværksættelse af udskiftning aflåger ved
indgangen til kirkegården i Bjerringbro mod
Nørregade. Pris i alt 65.000 kr. inkl. moms.
Menighedsrådet ønsker at finansiere de nye
låger ved overførsel af frie midler fra
driftsrammen.
Ansøgning om nye låger ved indgang til
kirkegården mod Nørregade

12

Frederiks Sogn MR, Godkendelse af
kirkegårdsvedtægt.
Sag: Frederiks, kirkegårdsvedtægt (1243) Frederiks Sogn
Godkendelse af kirkegårdsvedtægt for
Frederiks Kirkegård.

Kirsten Poulsen forlod lokalet under beslutningen.
Godkendt.

Frederiks, Vedtægt for kirkegård

13

Hvam Sogn MR, ansøgning om tilladelse til
flytning af orgel.
Sag: Hvam kirke, ansøgning om tilladelse til
flytning af orgel (1245) - Hvam Sogn
Ansøgning om tilladelse til at flytte orgelets
placering fra tårnrum til skibets nordvestlige
hjørne. Flytningen indebærer fjernelse af 4
bænke, nyt gulvareal og etablering af skabe i
tårnrum.

Projektet indsendes til stiftet.

Hvam Kirke, ansøgning om tilladelse til
flytning af orgel.

14

Foulum Præstebolig, indvendig renovering.
Sag: Foulum præstebolig, indv. renovering
(1053) - Tjele Sogn
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at
iværksætte den indvendige renovering.
Projektet er godkendt af provstiudvalget den
19.06.2014. Menighedsrådet anvender egne
midler til renoveringen. Den anslåede pris på
renoveringen, ved godkendelse af projektet, var
320.000 kr. inkl. moms. Den samlede pris, jf.
tilbud er 269.288 kr. inkl. moms.

Godkendt.

Tilbud vedr. renovering Foulum Præstebolig

15

Vindum Sogn MR, ansøgning om
udskiftning af eltavle.
Sag: Vindum Sogn MR, ansøgning ny eltavle
Vindum kirke. (1248) - Vindum Sogn
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Mødepunkt

Beslutning

Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at
udskifte el tavle i Vindum kirke, som jf.
synsrapporten fra provstesyn skal udskiftes
hurtigst muligt. Menighedsrådet ansøger om en
tillægsbevilling fra provstiets 5 % midler.
Finansiering i alt 55.808,75 kr. inkl. moms.
Ansøgning ny eltavle Vindum kirke - krav fra
provstesyn

16

17

Visionsdrøftelse for Viborg Østre Provsti.

Taget til efterretning.

Indledende drøftelse af emner, vi skal have
fokus på i en visionsdrøftelse for Viborg Østre
Provsti.

Bla. blev følgende emner foreslået:
- Energibesparende tiltag.
- Styrkelse af det kirkelige liv.
- Ungdomspræst – på provsti plan.
- Ansættelse af regnskabsfører i provstiet.
- Præstevikarer mhp. flere gudstjenester.
- Sognemedhjælper i provstiet, som alle sogne kan
trække på til f.eks. babysalmesang.
- Møde med præsterne – drøftelse om hvad de
efterspørger i deres hverdag.

Rødding Sogn MR, ansøgning om udbedring
af skimmelsvamp.
Sag: Rødding præstegård, skimmelsvamp
(1249) - Rødding Sogn
I Rødding Præstegård er der konstateret
skimmelsvamp i etageadskillelsen over soveog badeværelse.

Niels Peter Jacobsen – forlod lokalet ved
beslutningen.

Besigtigelse Kirkegade 14, Rødding

Menighedsrådet bedes indsende ansøgning til
provstiudvalget på renovering af de rum i
præsteboligen, der er berørt af nedtagningen og
skimmelsvamp.
Undersøg om folkekirkens forsikring dækker.

18

Eventuelt.

19

Næste møde.

Godkendt. Der er bevilget kr. 30.126,25 af
provstietsrådighedsbeløb til afrensning og
nedtagning i forbindelse med, den konstaterede
skimmelsvamp i Rødding Præstegård.

Godkendt.

Mødet den 22.10.14 kl. 16.30, holdes i
Frederiks Kirkecenter, Trehusevej 1 A, 7470
Karup.
Mødet den 18.11.14 flyttes til den 26.11.14 kl.
16.30.
Møder i foråret 2015: Tirsdag den 27.01.15 kl.
16.30, onsdag den 25.02.15 kl. 16.30, torsdag
den 26.03.15 kl. 16.30, torsdag den 23.04.15 kl.
16.30, torsdag den 21.05.15 kl. 16.30, onsdag
den 24.06.15 kl. 16.30.
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Orientering
20

Orienteritering om bispevalget.

Taget til efterretning.
Anden valgrunde går i gang, og afsluttes den 10.
oktober 2014.

21

Orientering om skoletjenesten

Taget til efterretning.
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