Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 26. november 2014. Kl. 16.30
Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

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

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2

Godkendelse af referat fra mødet den 22.
oktober 2014.

Godkendt.

3

Hjermind Kirke, renovering af varmeanlæg.
Sag: Hjermind Kirke - renovering af
varmeanlæg. (1254) - Hjermind Kirkedistrikt
Det eksisterende varmeanlæg i Hjermind Kirke
trænger til en renovering. Projektet ønskes
finansieret via anlægsbevilling fra 2012. Pris i
alt 762.500 kr. inkl. moms.

Jørn Iver Bak forlod mødet ved beslutningen.
Projektet godkendes og videresendes til
Stiftsøvrigheden til videre foranstaltning. Projektet
må først iværksættes, når der foreligger en skriftlig
godkendelse fra Stiftsøvrigheden.

Renovering af varmeanlæg i Hjermind Kirke

4

Synsprotokoller 2014.

Godkendt.

Godkendelse af synsprotokoller fra 2014.
(Sendes på usb)
5

Godkendelse af Kirkekassernes Budget 2015.

Godkendt.

Godkendelse af Kirkekassernes overførte
budgettet for 2015. Budgetterne kan findes i
Brandsoft.
(Vejledning er tidligere fremsendt.)
6

Godkendelse af Takstbladet for 2015.
Sag: Takster 2014 og 2015 (1087)
Godkendelse af Takstbladet for 2015.

Godkendt.
Provstiudvalget anbefaler, at der fortsat ikke
opkræves ekstra betaling i forbindelse med
kirkelige handlinger på lørdage.

Takstblad m.m.
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Mødepunkt

7

Løvel Kirkegård, adgangsforhold.
Sag: Løvel kirke, adgangsforhold (883) Løvel Sogn
Ansøgning om rammebevilling forud for
iværksættelse af projektet vedr. sti jf. bevilling
på Budget 2014, som er behandlet af PU den
12.09.2013. Der er tidligere bevilget 145.360
kr. inkl. moms, men da projektet er blevet
væsentligt dyrere, ønsker rådet en
forhåndstilkendegivelse fra provstiudvalget
angående en merbevilling på ca. 151.000 kr.

Beslutning

Niels-Peter Jacobsen forlod mødet ved
beslutningen.
Provstiudvalget ser positivt på projektet, og
Menighedsrådet kan arbejde videre med projektet.
Projektet indgår i behandling af Budget 2016 med
151.000 kr. Tidligere bevilling er udbetalt på
Budget 2014. Når projektet er udarbejdet skal det
godkendes af Stiftsøvrigheden. Menighedsrådet
skal indsende en ny ansøgning til Budget 2016.

Vedrørende J.nr. 883 – Løvel kirkegård,
adgangsforhold.- Forhåndstilkendegivelse

8

Brandstrup Sognehus, godkendelse af
projektforslag.
Sag: Sognehus ved Brandstrup Kirke (983)
(1019) - Brandstrup Kirkedistrikt
Brandstrup Sognehus, godkendelse af
projektforslag.
Brandstrup Sognehus ansgning om godkendelse
af projektforslag

Godkendt.
Provstiudvalget foreslår, at Menighedsrådet
arbejder videre med en løsning, som giver
mulighed for at lave en adskillelse i den store sal,
så der er mulighed for at dele rummet op af hensyn
til en mere hensigtsmæssig rumstørrelse til såvel
undervisning som mindre møder.
Provstiudvalget gør opmærksom på at budgettet
kun er godkendt med 3.000.000 kr.

J.nr 1019 Tegninger til Sognehus Brandstrup
Kirke
J.nr 1019 Tegninger til Sognehus Brandstrup
Kirke
Fælde gamle træer - J.nr 1019 Sognehus og
Provstesyn Brandstrup kirke

9

Nyt maskinhus på Skals Kirkegård.
Sag: Skals Kirkegård - Nyt maskinhus. (1232)
- Skals Sogn
Endelig godkendelse af projektet forud for
indhentning af tilbud.

Projektet godkendes. Når tilbud foreligger, skal
disse fremsendes til endelig godkendelse inden
projektet kan iværksættes.

Skals Sogns Menighedsråd

10

Skjern Kirkehus, ansøgning om nye døre og
vinduer.
Sag: Skjern kirkehus, nye døre og vinduer.
(1274) - Skjern Sogn
Lee-Hjorthede-Skjern Sogns menighedsråd,
ansøger om tilladelse til at udskifte døre og
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Mødepunkt

Beslutning

vinduer i Skjern Kirkehus. Pris 70.000 kr. inkl.
moms. menighedsrådet ønsker at finansiere
projektet ved overførsel af frie midler fra
driftsrammen.
VS: Ansøgning vedr nye døre og vinduer i
Skjern kirkehus

11

Kvorning Kirkegård, renovering af diger.
Sag: Kvorning Kirkegård, renovering af diger
(1275) - Kvorning Sogn
Vorning-Kvorning-Hammershøj Sogns
menighedsråd ønsker provstiudvalgets udtalelse
om kirkegårdskonsulentens forslag til en
renovering af digerne på kirkegården.

Afventer resultat af igangværende undersøgelse af
kirkediger i provstiet.

Renovering af kirkediger på krikegården i
Kvorning.

12

Vindum Sogn, ansøgning til initiativpuljen.
Sag: Sognemedhjælp, ansøgning til
initiativpuljen om en forsøgsordning. (1170) Vindum Sogn
Vindum Sogns Menighedsråd ansøger
provstiets initiativpulje om 100.000 kr. til at
etablere en forsøgsordning i 2015 med
ansættelse af en sognemedhjælper.

Provstiudvalget bevilger max 80.000 kr. fra
initiativpuljen over 52 uger, fra
ansættelsestidspunktet. Menighedsrådet skal
afleverer evaluering af projektet, samt en opgørelse
over forbrugte timer i stillingen.

Ansøgning Initiativpulje: Sognemedhjælper

13

Valg af repræsentant til Folkekirkens
Skoletjeneste.
Sag: Folkekirkens Skoletjeneste (846)
Valg af repræsentant til Folkekirkens
Skoletjeneste, for en ny 2 årig periode.

Svend Aage Pedersen er genvalgt på posten de
næste 2 år.

Valg af repræsentant til Folkekirkens
Skoletjeneste fra 01-01-2015

14

Høring vedr. opdatering af cirkulære og
vejledning fra kirkeministeriet.
Sag: Provstiudvalgskassen generelt (847)
Høring vedr. opdatering af cirkulære og
vejledning om kirke- og
provstiudvalgskassernes, budget, regnskab og
revision.
Provstiudvalget har frist til den 08.12.2014,
hvis der er bemærkninger til opdateringerne.

Taget til efterretning.

Høring af opdateret cirkulære og vejledning om
kirke- og provstiudvalgskassernes budget,
regnskab og revision.
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Mødepunkt

15

Næste møde.
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.

16

Eventuelt.
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Beslutning

Mødet torsdag den 23.04.2015 kl. 16.30 flyttes til
onsdag den 22.04.2015 kl. 19.30.
Mødet torsdag den 21.05.2015 flyttes fra kl. 16.30
til kl. 19.00.
Forslag om nye møde datoer i 2. halvår 2015.
Onsdag den 26. august 2015 kl. 16.30.
Budgetsamråd onsdag den 02.september 2015 kl.
19.00
Tirsdag den 29. september 2015 kl. 16.30.
Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 16.30.
Tirsdag den 24. november 2015 kl. 16.30
På baggrund af henvendelse fra redaktør for Kultur
og Kirkeblad Finn Andsbjerg Larsen, har
provstiudvalget drøftet, om udgivelsen i den
beskrevne form overskrider de forvaltningsmæssige
rammer, der er for anvendelse af ligningsmidler.
Provstiudvalget har ingen indvendinger mod det
beskrevne samarbejde om udgivelse af Kultur og
Kirkeblad.
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Orientering
17

Orientering om Kirkekassernes
kvartalsrapporter.

Taget til efterretning.

Orientering om kirkekassernes
kvartalsrapporter 2014.
18

Fældning af træer ved Brandstrup Kirke og
Sognehus.
Sag: Sognehus ved Brandstrup Kirke (983)
(1019) - Brandstrup Kirkedistrikt
Menighedsrådet ønsker bekræftelse på
tilladelser til fældning af træer ved Brandstrup
Kirke og Sognehus.

Taget til efterretning.

Fælde gamle træer - J.nr 1019 Sognehus og
Provstesyn Brandstrup kirke

19

Hammershøj Kirkegård, afgørelse vedr.
kirkegårdsdiger.
Sag: Hammershøj, etablering af nyt
kirkegårdsdige (J. nr. 778) (1227) (1090) Hammershøj Sogn
Orientering om afgørelsen vedr. diger på
Hammershøj Kirkegård, i forbindelse med
udvidelsen af kirkegården.

Taget til efterretning.

Hammershøj - Afgørelse kirkegårdsdige

20

Temadag, energioptimering.
Sag: Møder og info hos/fra Viborg Stift (samt
andre stifter) (1215)
Orientering om temadag om energioptimering.

Taget til efterretning.

Invitation. Energioptimering i Folkekirken Temadag i Odense den 27. janauar 2015
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