Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 22. oktober 2014. Kl. 16.30
Mødested: Frederiks Kirkecenter

Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen
Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen - Fraværende med afbud.
Provstiudvalgsmedlem Bjarne Gommesen
Provstiudvalgsmedlem Jørn Iver Bak
Provstiudvalgsmedlem Kirsten Poulsen
Provstiudvalgsmedlem Lars Raahauge
Præsterepræsentant Niels Peter Jacobsen
Provst Bjarne Markussen
Provstisekretær Henriette Hedegaard
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.
Der tilføjes et nyt punkt til dagsordenen.
Punkt 10: Rødding Præstegård, genetablering af 3
rum efter skimmelsvampeangreb.

2

Godkendelse af referat fra PU-mødet den 10.
september 2014.

Godkendt.

3

Godkendelse af regnskab 2013 for
provstiudvalgskassen.
Sag: Provstiudvalgskassen generelt (847)
Regnskab 2013 skal godkendes på ny, da det
regnskab, provstiudvalget godkendte i februar
2014, ikke indeholdt det korrekte CVR nr.

Godkendt.

PUK Regnskab 2013

4

Godkendelse af protokollat for
provstiudvalgskassen.

Godkendt.

Godkendelse af endeligt protokollat for
provstiudvalgskassen.
5

Kvartalsrapport for provstiudvalgskassen
30.09.2014
Sag: Kvartalsrapport 2014 (1169)

Godkendt.

Kvartalsrapport 30.09.14 VØP

6

Karup Kirkegård - ansøgning om
godkendelse af foreslåede ændringer.

Referat,22-10-2014

Godkendt. Projektet finansieres af egne midler.
Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

Sag: Karup, omlægning af dele af
kirkegården-MBA.01.2014 (1216) - Karup
Sogn
Karup Menighedsråd anmoder om
Provstiudvalgets godkendelse af de foreslåede
ændringer på kirkegården i overensstemmelse
med kirkegårdskonsulentens anbefalinger.
Karup kirkegård - ændringer

7

Vorning Præstebolig - ansøgning til
provstiets rådighedsbeløb.
Sag: Vorning Præstegård - Tagrygning (1257)
- Vorning Sogn
I forbindelse med ombygning og renovering af
Vorning Præstebolig er det konstateret, at taget
er så nedslidt, at påtænkt reparation ikke er
tilstrækkelig.
Arkitekten forventer, at udskiftningen af tag
med nyt undertag og efterisolering vil koste
500.000 kr. inkl. moms.

Der bevilges optil 500.000 kr. af provstiets
rådighedsbeløb. Der skal indsendes to tilbud, som
skal godkendes af provstiudvalget, inden arbejdet
kan iværksættes.
NB. Overskud ved renoverings projektet skal
modregnes.

Tagrygning på Vorning præstegårdsbolig
Vorning

8

Brandstrup Sognehus - der er indgået aftale
med arkitekt.
Sag: Sognehus ved Brandstrup Kirke (1019) Brandstrup Kirkedistrikt
Godkendelse af arkitekt, budget og tidsplan.

Provstiudvalget henstiller til, at den godkendte
budgetramme pr. 09.10.13 på 3.000.000 kr.
overholdes. Der skal indhentes minimum 2 tilbud,
som skal indsendes til provstiudvalget til
godkendelse, inden arbejdet kan iværksættes.

J.nr. 1019 – Brandstrup sognehus

9

Brandstrup Kirke - fugtskade.
Sag: Brandstrup Kirke - Fugt i Brandstrup
Kirke. (1233) - Vindum Sogn
Ansøgning om tilladelse til at iværksætte
forundersøgelse og indhente udbedringsforslag
i forbindelse med fugtskader i Brandstrup
Kirke. Der er indhentet to tilbud.

Godkendt med valg af det billigste tilbud, jf.
menighedsrådets ønske. Beløbet udbetales fra
provstiets rådighedsbeløb ved fremsendelse af
attesterede bilag.

Fugt i Brandstrup kirke

10

Rødding Præstegård, genetablering af 3 rum
efter skimmelsvampeangreb.
Sag: Rødding Præstegård, skimmelsvamp
(1249) - Rødding Sogn
Rødding Præstegård, genetablering af
soveværelse, badeværelse og bryggers efter
skimmelsvampeangreb.
Pris i alt 266.445 kr. inkl. moms.

Referat,22-10-2014

Niels Peter Jacobsen forlod mødet ved
beslutningen.
Godkendt. Tilbuddet fra Skals Mureren er
godkendt. Projektet finansieres af provstiets
rådighedsbeløb. Beløbet udbetales fra provstiets
rådighedsbeløb ved fremsendelse af attesterede
bilag.
Side: 2

Mødepunkt

Beslutning

menighedsrådet ønsker projektet finansieret ved
hjemtagelse af lån i stiftskapitalerne.
Rødding Præstegård

11

Beslutning vedr. kassebeholdning i SIFI
banker.

Provstiudvalget har besluttet at kassebeholdningen
i SIFI banker, uden begrænsningen må overskride
grænsen på 100.000 euro.

12

Takster 2015.
Sag: Takster 2014 (1087)
Vejledende lønblad - træder i kraft 1. okt. 2014.
Drøftelse og godkendelse af vejledende
lønblad.

Godkendt.
Vi gør opmærksom på, at der er ændret på reglerne
for honorering af eksterne regnskabsfører.

Vejledende lønblad 2014
Kommentarer til det vejledende lønblad - Fra
Mie Jensen LMO

13

Kirkekassernes Årsregnskab 2013.
Sag: Menighedsrådenes regnskaber 2013
(967)
Godkendelse af Kirkekassernes Årsregnskab
2013.
Revisionens kommentarer til MR Regnskaber
2013
Vejledning til elektronisk gennemsyn af
budgetter og regnskaber i Viborg Østre provsti

14

Årsregnskaber og udkast til påtegninger
gennemgået og godkendt.
Alle menighedsråd skal gå deres
revisionsprotokollater igennem og drage omsorg
for, at kritiske bemærkninger behandles på et
menighedsrådsmøde, hvor menighedsrådets
beslutning vedrørende disse føres til referat.
Der har i år været generelle udfordringer på
følgende områder:
Flere kasser har et indestående i samme
pengeinstitut, der overstiger kr. 750.000. Dog gør
vi opmærksom på at provstiudvalget på sit møde d.
22.10.14. har besluttet, at dette ikke gælder
indestående i SIFI-banker
Lønningerne til regnskabsføreren overstiger for en
dels vedkommende de vejledende satser, hvilket
der dog kan være gode forklaringer på. Vi gør
derfor også opmærksom på, at det vejledende
lønblad gældende pr. 1.10.14. på dette punkt
rummer ændringer.
15 kirkekasser har fået bemærkning om, at der kun
må gives lejlighedsgaver til ansatte, og at julegave
ikke betragtes som en lejlighedsgave. Dette er dog
efterfølgende korrigeret til, at mindre gaver op til
kr. 200-300 er acceptabelt.
Manglende udarbejdelse af skriftlig
kørselsbemyndigelse, der er forudsætningen for
skattefri kørselsgodtgørelse til høj takst.
Manglende udarbejdelse af bilag til
regnskabsinstruks.
Manglende nummerering og attestation af bilag.

Eventuelt.

Referat,22-10-2014

Side: 3

Mødepunkt

15

Næste møde.

Beslutning

Godkendt.

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.

Referat,22-10-2014

Side: 4

Orientering
16

Orientering om drøftelse med revisor.
Sag: Provstiudvalgskassen generelt (847)
Orientering om drøftelse med revisor vedr.
bemærkninger i provstiets og
menighedsrådenes revisionsprotokollater, der
vedrører julegaver til ansatte og ægtefællers
deltagelse i julefrokost, udflugt mm.

Taget til efterretning.

Revisionsprotokollat sendt til Krøyer Pedersen
SV: Revisionsprotokollat fra Krøyer Pedersen

17

Nyt fra provstiet

Referat,22-10-2014

Taget til efterretning.

Side: 5

