Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 22. maj 2014. Kl. 16.30
Mødested: Vognmagervej 14

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 referat fra den 23.04.2014.

Referat godkendt.

2

Orientering ved Personalekonsulent Helle
Bjerregaard.

Orientering er taget til efterretning.

Personalekonsulenten orienterer om sit arbejde
i provstiet.
3

Godkendelse af Kirkegårdsvedtægter.
Sag: Ørum, Viskum og Vejrum - Vedtægter til
godkendelse ved PU (1186) - Ørum Sogn
Godkendelse af de nye fælles vedtægter for de
3 kirkegårde. De nye vedtægter er godkendt af
menighedsrådet og er gennemgået af stiftet.

Godkendt.

Godkendelse af vedtægter ved PU møde

4

Godkendelse af betinget købsaftale.
Sag: Salg af jord til Frederiks Friplejehjem
(1189) - Frederiks Sogn
Frederiks meninghedsråd ansøger om
godkendelse at betinget købsaftale, på salg af
byggegrund beliggende Trehusevej 1C,
Frederiks, 7470 Karup.

(Kirsten Poulsen forlod lokalet under
beslutningen).
Den betingede købsaftale godkendes på betingelse
af, at alle omkostninger påhviler køber. Samt at der
indføres en deadline på 3 år, hvorefter købsaftalen
bortfalder.

Betinget købsaftale - Frederiks MR

5

Istandsættelse badeværelse.
Sag: Hvam præstebolig, badeværelse (1083) Hvam Sogn
Hvam menighedsråd ansøger om tilladelse til at
udvidelse og istandsættelse af badeværelse i
Hvam præstegård Jf. syn. Samlet tilbud lyder
på kr 186.542,50 inkl. moms. Renoveringen
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(Anders Jensen forlod lokalet underbeslutningen).
Godkendt.
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Mødepunkt

Beslutning

finansieres af egne midler.
Istandsættelse af badeværelse - Hvam
præstegård

6

Godkendelse af kvt. rapport PUK.

Godkendt.

Godkendelse af kvartalsrapport for
Provstiudvalgskassen.
7

Bortskaffelse af gravsten.
Sag: Vorning-Kvorning-Hammershøj.
Bortskaffelse af gravsten og fredning
kistegrave (1191) - Vorning Sogn
Vorning, Kvorning og Hammershøj
menighedsråd ønsker provstiudvalgets
stillingtagen til gravstedsejeres betaling for
bortskaffelse af gravsten.

Menighedsrådet kan tilføje i kirkegårdsvedtægten,
at bortskaffelse af gravsten faktureres til
gravstedsejer efter medgået tid til graver og faktisk
omkostning til bortskaffelse af gravsten.

Ang. bortskaffelse af gravsten

8

Godkendelse af kirkegårdsvedtægt for Skals.
Sag: Skals, Kirkegårdsvedtægt afsnit A 2014
(565) (1194) - Skals Sogn
Godkendelse af nye kirkegårdsvedtægter for
afsnit A på Skals kirkegård.

Godkendt.

Kirkegårdsvedtægt afsnit A Skals

9

Budget 2015 – opfølgning på
budgetudviklingssamtalerne.

Provstiudvalget bevilger yderligere 185.000 kr. til
øgede kirkeligeaktiviteter i 2015. De respektive
bevillinger udmeldes i budget 2015 jf.
nedenstående:
Bigum ligning hæves 25.000 kr. Engangsbevilling
50.000 kr. til styrkelse af kassebeholdningen.
Frederiks ligning hæves 50.000 kr.
Løvel ligning hæves 60.000 kr.
Rødding ligning hæves 50.000 kr.
Provstiudvalget vedtog en engangsbevilling på
100.000 kr fra 5 % midlerne til Klejtrup i 2014
underforudsætning af, at lønudgifterne reduceres.
Det af Vindum-Brændstrup ønskede beløb til en
sognemedhjælper blev ikke imødekommet under
dette punkt. Menighedsrådet henvises til evt. at
søge provstiets initiativpulje.

10

Eventuelt.
Provstiudvalget udtrykte ønske om en
orientering fra arkitekten, som deltager ved
provstesyn.

Referat,22-05-2014

Provsten undersøger om det er muligt, at få
arkitekten til at komme og give provstiudvalget en
orientering.
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Mødepunkt

11

Næste møde.

Beslutning

De nye datoer er godkendt.

Torsdag d. 19.6. kl. 16.30, torsdag d. 21.8. kl.
16.30, torsdag
d. 11.9., onsdag d. 22.10, kl. 16.30, tirsdag d.
18.11. kl.
16.30. Budgetsamråd: onsdag, den 3. september
2014,
kl. 19.30 (dato og tidspunkt ændret).
Forslag til nye møder i foråret 2015: Tirsdag
den 27.01 kl. 16.30, Onsdag den 25.02 kl 16.30,
Torsdag den 26.03 kl 16.30, Torsdag den 23.04
kl 16.30, Torsdag den 21.05. kl. 16.30, Onsdag
den 24.06 kl. 16.30.
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Orientering
12

Hammershøj kirke og Kvorning kirke, nyt
bly tag. Aftale om tekniskrådgivning.
Sag: Aftale om teknisk rådgivning og bistand
(1180)
Orientering om godkendelse af
rådgivningsaftale med Meedom-Bæch
Arkitekter.

Orientering er taget til efterretning.

Aftale om teknisk rådgivning og bistand

13

Valg af valgbestyrelse.
Sag: Bispevalg i Viborg Stift 2014 (1182)
Orientering om valg af valgbestyerelse til
bispevalg i Viborg Stift.

Orientering er taget til efterretning.

Orientering om valg af valgbestyrelse

14

Tårn ved Karup kirke.
Sag: Karup kirke, nyt tårn (587) (1185) Karup Sogn
Orientering om menighedsrådets beslutning
vedr. nyt tårn til Karup kirke.

Orientering er taget til efterretning.

Tårn ved Karup Kirke

15

Menighedsrådsvalg 2014 - forsøgsordning.
Sag: Menighedsrådsvalg 2014 Forsøgsordning (1183)
Orientering om forsøgsordning.

Orientering er taget til efterretning.

Brev vedr. valg i 2014 - Forsøgsordning
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