Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 19. juni 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
Præsterepræsentant Niels Peter Jacobsen
Provst Bjarne Markussen
Privstisekretær Henriette Hedegaard
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden er godkendt.Tidligere indkommet
ansøgningen fra Bigum vedr. P-pladsen, tilføjes
under punkt 11 C.

2

Godkendelse af referat 22.05.2014.

Godkendt og underskrevet.

3

Nr. Vinge Kirke indv. arbejder.
Sag: Nr. Vinge kirke, div. indvendige arbejder
(1052) - Nørre Vinge Sogn
Ansøgning om lov til at anvende egne midler
til:
1) Afrensning af altertavle, kr. 25.000,2) Ny maling af kirkebænke, rammeværk og
prædikestol kr. 125.000,3) Nye hynder inkl. nyt betræk på kirkebænke
og knæfald kr. 100.000,4) Forbedring af belysning i kor kr. 10.000,-

Projektet godkendes. Provstiudvalget anbefaler
menighedsrådet at konsultere en farvekonsulent,
samt at menighedsrådet overvejer om kirken
eventuelt trænger til kalkning indvendigt, inden
malingen af træværket i kirken igangsættes.
Menighedsrådet skal indhente 2 tilbud på de
forskellige arbejder, som indsendes til
provstiudvalget til endelig godkendelse.

Nr. Vinge kirke, div. indvendige arbejder
J.nr. 1052 - Nr. Vinge kirke, indvendige
arbejder.

4

Foulum præstebolig, indvendig renovering.
Sag: Foulum præstebolig, indv. renovering
(1053) - Tjele Sogn
Ansøgning om lov til at anvende egne midler
til:
1) Renovering af køkken, anslået kr. 150.000,2) Totalrenovering af badeværelset kr.
100.000,3) Renovering af gulve i stuer og entré kr.
25.000,4) Maling af vinduer indvendig og udvendig kr.
30.000,-
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Projektet godkendes. Menighedsrådet skal indhente
tilbud på de forskellige arbejder, som indsendes til
godkendelse af provstiudvalget.
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5) Maling af paneler og gerichter i baggang og
konf. stue kr. 15.000
Foulum præstebolig, indv. renovering
J.nr. 1053 - Foulum præstebolig.

5

Karup præstebolig, forplads.
Sag: Karup, forplads (998) - Karup Sogn
Projektet er godkendt og bevilget som en
engangsbevilling på 130.000 kr. i budget 2014.
Projektet kan igangsættes, når der er indsendt 2
tilbud og foreligger en skriftlig godkendelse fra
PU.

Godkendt.

Tilbud A) 130.936,25 kr. inkl. moms.
Tilbud B) 150.911,25 kr. inkl. moms.
MR har valgt tilbud A.
Karup MR - 2 tilbud på forplads

6

Vejrum Kirke, kalkning af kor
Sag: Vejrum kirke (1206) - Ørum Sogn
MR ansøger om tilladelse til at iværksætte
kalkning af kor i Vejrum Kirke. Pris 9.750 kr.
inkl. moms, pengene kommer fra opsparede
midler.

Godkendt.

Vejrum kirke

7

Ørum Sogn MR, arbejder i præstegård
Sag: Ørum præstebolig, renovering. (811) Ørum Sogn
MR ansøger om tilladelse til at iværksætte
følgende arbejer i præstegården: Isolering af
loftrum kr. 51.250 inkl. moms. Trægulv i
Tjenestelokale, samt rep. af trappe kr. 20.600
inkl. moms. Udskiftning af 3 kældervinduer.
Finansieres af egne midler.

Godkendt.

Ørum præstegård 2014 - mindre rep.

8

Ørum Kirkegård, ansøgning om depot- og
lagerplads
Sag: Ansøgning depot og lagerplads (1208) Ørum Sogn
Ansøgning om igangsættelse af
renovering/opførelse af depot- og lagerplads.
175.000 kr. inkl. moms, pengene tages fra
opsparede midler.
MR forventer først arbejdet begynder i 2015.
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Projektet godkendes. Tilbud skal indsendes til
godkendelse af provstiudvalget inden projektet
igangsættes. I tilfælde af at pladsen ligger indenfor
kirkegårdsdiget/muren, skal kirkegårdskonsulent
konsulteres.
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Ørum ansøgning depot og lagerplads

9

Budget 2015 Provstiudvalgskassen.

Gennemgået og kommenteret.

10

Klejtrup MR, ansøgning om
engangsbevilling i 2014
Sag: Ansøgning om engangsbevilling 2014
(1209) - Klejtrup Sogn
Klejtrup Sogn MR, ansøger om 110.000 kr. til
dækning af underskud i 2014.

Godkendt ansøgning om 110.000 kr. som
engangsbevilling fra 5 % midlerne i 2014
underforudsætning af, at der sker en
personaletilpasning.

Klejtrup engangsbevilling 2014

11

Anlægsønsker til Budget 2015.
Sag: Anlægsønsker Budget 2015 (1203)
A) Vindum Sogn MR - 4 ansøgninger til budget
2015. 1) Klaver til det kommende sognehus ved
Brandstrup kirke 20.000 kr. inkl. moms. 2)
Etablering af P-plads ved Brandstrup Kirke, i
forb. med opførelse af nyt sognehus 100.000 kr.
inkl. moms. 3) Udvidelse af P-plads ved
Vindum kirke 75.000 kr. inkl. moms. 4)
Forundersøgelse af fugt og skimmelsvamp ved
Brandstrup kirke 75.000 kr. inkl. moms.
B) Ørum-Viskum-Vejrum Sogn MR - ansøger
om rammeforhøjelse 36.000 kr. som følge af
tabt årlig lejeindtægt. MR søger både om
forhøj. i 2014 og 2015.
C) Bigum Sogn MR -1) Ansøger om
107.737,50 kr. inkl. moms til udvendig og
indvendig kalkning af kirken.
Tilbud A) 107.737,50 kr. inkl. moms.
Tilbud B) 135.225,00 kr. inkl. moms.

A) Vindum 1) Indgår i det videre budgetarbejde.
2) Indgår i det videre budgetarbejde. 3) Indgår i det
videre budgetarbejde. 4) Provstiudvalget bevilger
forundersøgelsen fra 5 % midlerne i 2014, dog skal
2 tilbud indsendes til provstiet til godkendelse.
Provstiudbalget besluttede, at provsten og
formanden for provstiudvalget kan godkende de
indhentede tilbud.
B) Ørum. Provstiudvalget beder om regnskab over
hvilke udgifter, der bortfalder ved salget f.eks.
skatter, afgifter, forsikringer og vedligeholdelse på
de solgte bygninger mv.
C) Bigum 1) Udgiften til indvendig kalkning indgår
i det videre budgetarbejde. Udvendig kalkning
henhører under den alm. drift. 2) Ansøgning om
forbedrelse af P-plads ved Bigum. Indgår i det
videre budgetarbejde.
D) Bjerring - Indgår i det videre budgetarbejde.
E) Vammen - Indgår i det videre budgetarbejde.

D) Bjerring Sogn MR - Ansøger om etablering
af lydanlæg og skærm i Bjerring Kirke 87.900
kr. inkl. moms.

F) Ørum - Indgår i det videre budgetarbejde.
G) Karup - Indgår i det videre budgetarbejde.

E) Vammen Sogn MR - Ansøger om
renovering af kirkedige ved Vammen Kirke
87.000 kr. inkl. moms. Ansøgning er behandlet
førstegang på mødet i april 14. J. nr. 1175.
F) Ørum Sogn MR - Ansøgning om 250.000 kr.
til køb af nyt Kirkesølv.
G) Karup Sogn MR - Ansøger om Plankeværk
og beplantning langs indkørsel 125.000 kr,
inkl. moms. Projektor i kirken 55.000 kr. inkl.
moms. Belysning på altertavle 50.000 kr.
anslået af MR. Urnegravsted 65.000 kr. inkl.
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moms. Samt rensning af orgel 48.650 kr. inkl.
moms.
Vindum - Ansøgninger til udviddet
driftsramme/anlægsarbejder 2015
Ørum - Ansøgning om rammeforhøjelse
Bigum - Ansøgning, kalkning budget 2015
Bjerring - Ansøgning, etablering af lydanlæg
Ørum - Ansøgning, Ørum Kirke Kirkesølv
Ørum - Ansøgning, arbejder i præstegården
Karup - Ansøgning. plankeværk, projektor mm.

12

Lønaftale med Personalekonsulent.
På lukket dagsorden

13

Eventuelt.

Oversigt over 5 % midler udleveret til orientering.
Orientering er taget til efterretning.

14

Næste møde.

Mødet den 21.08.14 flyttes fra kl. 16.30 til
kl.16.00.
Mødet den 11.09.14 flyttes til den 10.09.14 kl.
16.30.
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.

Torsdag d. 21.8. kl.16.30, torsdag d. 11.9. kl.
16.30, 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).
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
15

Skole - Kirkesamarbejde

Orientering er taget til efterretning.

Bilag er tidligere udsendt af PU formanden.
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