Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 18. januar 201$. Kl. 16.30
Mødested: Vognmagervej 14, $800 Viborg

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

Beslutning

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

Vejledende lønbiad tilføjes som punkt 13.
2

Godkendelse af referater fra møderne den
24.10.2017 og 15.12.2017

Godkendt.

3

Bjerringbro MR, bygninger.
Få lukket dagsorden

Godkendt.

Domprovst Thomas Frank og Bjerringbro
Menighedsråd deltager i mødet ved behandling
af dette punkt.
4

Bjerringbro budget 201$.
Sag: Bjerringbro Kirke, budget 2018. (1699)
Bjerringbro Sogn
Bjerringbro Menighedsråd deltager i mødet ved
behandling af dette punkt.
Ansøgning om tilladelse til at overføre
restbeløb på kr. $1.125 til frie midler og
ansøgning om godkendelse afbudgetmæssige
ændringer,

Jørn Iver Bak forlod lokalet ved beslutning.

-

Provstiudvalget anerkender en seriøs gennemgang
af budgettet fra menighedsrådet, herunder
præsenterede besparelser.
Provstiudvalget bevilger at de $1.250 kr. overføres
til frie midler afgrænsede projekter projekt ny
trappe.
-

Kommentar til budget 2018 Bjerringbro Kirke
-

Punkt til dagsorden provstiudvalgsmode d.
2.11.17
Østre Provsti

5

Vammen-Lindum-Bigum, godkendelse af ny
forpagtningsaftale.
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Godkendt.
Side: 1

Beslutning

Modepunkt
Sag: Vammen,forpagtning. (1091) Vammen
Sogn
Godkendelse afny forpagtningsaftale. Den ny
aftale løber fra 01.01.2018 31.12.2022. Den
årlige forpagtningsindtægten inkl. moms lyder
påkr. $1.262,50.
-

-

I den tidligere forpagtningsaflale, var
forpagtningsindtægten inkl. moms 104.328.
Vammen-Lindum-Bigum, forpagtning.

6

Skals MR, ansøgning om tillægsbevilling til
renovering og optimering af varmeanlægget
i kirken.
Sag: Skats energioptimering (1677) Skals
Sogn
Arbejdet med at optimere og udbedre
problemerne med varmeanlægget i Skals Kirke
er blevet dyrere end forventet, derfor ansøger
provstiudvalget om en tillægsbevilling fra
provstiets rådighedsbelob på kr. 60.100.
-

Godkendt. Provstiudvalget bevilger kr. 60.100 fra
provstiets rådighedsbeløb.

-

Sagen er indsendt til viderebehandling i Stiftet.
Skals ansøgning

7

Skals MR, nomeringer.
Få lukket dagsorden

Godkendt.

8

Nr. Vinge Kirke, indvendig renovering af
kirken.
Sag: Nr. Vinge kirke, istandsættelse (gL j.nr.
198) (835) Nørre Vinge Sogn
Repræsentanter for Nr. Vinge kommer og
fremlægger deres projekt for provstiudvalget.

Provstiudvalget har tidligere givet tilsagn om
1.100.000 kr. til projektet, indvendig renovering af
Nr. Vinge Kirke, og givet tilladelse til, at
menighedsrådet anvender 900.000 kr. af egne frie
midler til projektet.

-

Provstiudvalget henstiller til, at menighedsrådet i
det videre arbej de med projektet har fokos på
kirkens funktion, og at pengene primært bruges til
renovering af alter, alterskranke, prædikestol og
bænke.

Renovering af Nr. Vinge kirke.

9

V. Tostrup, ansøgning om genåbning af 2
tilmurede vinduer i kirken.
Sag: V. Tostrup, ansøgning om tilladelse tit at
åbne 2 titmurede vinduer i koret. (1703)
Vester Tostrup Sogn
-
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Søren Kastberg forlod lokalet ved beslutning.
Provstiudvalget godkender, at der udarbejdes et
projekt af en kirkekyndig arkitekt, såfremt det kan
finansieres af menighedsrådets egne frie midler.
Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

Menighedsrådet ønsker at få åbnet 2 tilmurede
vinduer i kirken. Menighedsrådet har forespurgt
Nationalmuseet om et sådant projekt er muligt.
Nationalmuseet har bedt menighedsrådet
udarbejde en skitse over projektet i samarbejde
med en kirkekyndig arkitekt. På baggrund af
dette ansøger menighedsrådet om
provstiudvalgets tilladelse til at kontakte en
arkitekt, og arbejde videre med projektet. Der
er pt. ikke et overslag over hvad projektet
koster.
Ansøgning til provstiudvalget

10

V. Tostrup MR, ansøgning udskiftning af fyr
i forpagterboligen.
Sag: Vester Tostrttpforpagtergård -problemer
med gasfyret (1698) Vester Tostrttp Sogn
V. Tostrup menighedsråd ansøger om en
bevilling fra provstiets rådighedsbeløb kr.
33.000, da man har været nødt til at udskifte
gasfyret i forpagtergården i V. Tostrup.
-

Søren Kastberg forlod lokalet ved beslutning.
Godkendt. Provstiudvalget bevilger kr. 33.000 fra
provstiets rådighedsbeløb.

Ansøgning om ekstrabevilling

11

Elsborg Kirkegård, genetablering af dige.
Sag: Elsborg Kirkegård Diger mv. (1552)
Brandstrup Kirkedistrikt
Menighedsrådet ønsker at påbegynde arbejdet
med genetablering af det nordlige dige på
Elsborg Kirkegård. Menighedsrådet har fået
tilbud på rådgivningsdelen af opgaven, samt
udarbejdelse af udbudsmateriale mv.
Overslaget lyder på 69.175 kr. inkl. moms.
Menighedsrådet kan finansiere denne udgift af
de frie midler.
-

-

Svend Aage Pedersen & Bjarne Markussen forlod
lokalet ved beslutning.
Godkendt. Projektet finansieres af egne frie midler.

Elsborg Kirkegård

12

Rødding Præstebolig, genhusning mv.
Sag: Rødding Præstebotig, opførelse afny
præstebotig (1685) Rødding Sogn
Rødding Menighedsråd ansøger om midler fra
provstiets rådighedsbeløb på kr. 186.204 til
skimmelrens og kr. 142.095 til genhusning.
-

Niels-Peter Jacobsen forlod lokalet ved beslutning.
Provstiudvalget bevilger kr. 186.204 til
skimmelrens og kr. 142.095 til genhusning, fra
provstiudvalgets rådighedsbeløb.
Provstiudvalget godkender at det nuværende hus
nedrives pris 277.000 kr. Nedrivningen finansieres
af den bevilgede ramme.

VS: Ny præstebolig i Rødding

13

Vejledende lonbiad.
Sag: Takster 2018 (1566)
Godkendelse af vejledende lønblad gældende
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Godkendt.

Side: 3

Beslutning

Mødepunkt

fra den 01.12.2017 til 01.04.2018.
Vejledende lønbiad 01.02.2017 01.04.20 18.
-

14

Eventuelt.

Intet.

15

Næste mode.

Taget til efterretning.

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
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Side: 4

Orientering
16

Nyt fra provstiet.
Rødding, ny præstebolig.
Skals, afgørelse vedr, varmeanlæg.
Brandstrup, anlæg afny p-plads, afgørelse fra
stiftet.
HR vedtægt.
Mammen, afgørelse.
Provstesyn.

17

Folkekirkens Skoletjeneste, orientering om
referat fra seneste mode.
Sag: folkekirkens Skoletjeneste (846)

Skals, afgørelse vedr, varmeanlæg. Projektet er
principgodkendt.
Brandstmp, anlæg afny p-plads. Projektet er
principgodkendt.
HR vedtægt. Godkendt.
Mammen, afgørelse. Projektet er principgodkendt.
Provstesyn. Der er udsendt program for
provstesyn 2018.
Merete Lindhardt Christensen, sognepræst i Sahi
Gullev, har fået nyt embede.
Edit Mark er konstitueret i Hersom, Klejtmp og V.
Bjerregrav, under Kirsten Krab Koeds studieorlov.
-

-

-

-

-

Taget til efterretning.

Referat fra bestyrelsesmøde i FSVS mandag d.
11. december 2017

18

Gennemgang af regler om diæter.
Sag: Provstiudvalget i Viborg østre provsti
(1074)
Provsten gennemgår diætregler.

Der gives diæt til provstiudvalgsmøde,
budgetsamråd, samt budgetudvaigsmøder.

VS: diæter PU medlemmer?

Referat,18-01-2018

Side: 5

