Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 28. august 2012. Kl. kl. 16.30
Mødested: i lokale hos HMN Naturgas

Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP)
Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen (AJ)
Provstiudvalgsmedlem Jens Nielsen (JN)
Provstiudvalgsmedlem Jørn Iver Bak (JIB)
Provstiudvalgsmedlem Kirsten Poulsen (KP)
Provstiudvalgsmedlem Lars Raahauge (LR) - deltog i mødet fra punkt 6.
Provst Jørn Knudstrup Olesen (JKO)
Provstiudvalgssekretær Marianne Trolle Byskov (MTB)
Mødepunkt
1

Hammershøj, modtagelse af jordstykke som
gave.
Sag: Hammershøj, MR accepterer grund syd
for kirken som gave (764) - Hammershøj Sogn
MR har modtaget gave i form af jordstykke ved
kirkens sydvestlige hjørne. Der er ingen
betingelser tilknyttet og Viborg Stift kan
tilslutte sig modtagelsen.

Beslutning
Godkendt.

Hammershøj, MR accepterer grund syd for
kirken som gave

2

Godkendelse af referat fra den 15. juni 2012.

Godkendt.

3

Bjerring præstebolig - nye tagrender
Sag: Bjerring præstebolig, nye tagrender (709)
- Bjerring Sogn
Menighedsrådet ønsker det billigste
tilbud/overslag med almindelige tagrender, ca.
kr. 130.000 incl. moms. (Punkt 5 fra mødet
14.06.2012).

Godkendt. Beløbet udbetales fra 5% midlerne i
henhold til indsendte attesterede regninger.

nye tagrender ved Bjerring præstebolig
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Mødepunkt
4

Frederiks kirkekasse.
Sag: Frederiks kirkekasse. (756) - Frederiks
Sogn
a) Ansøgning om kr. 118.325 fra 5% midlerne
til dækning af øgede lønudgifter i forbindelse
med sygemelding/barsel.

Beslutning
(KP forlod lokalet ved beslutningen)
a) Godkendt. Beløbet udbetales fra 5% midlerne.
b) Provstiudvalget kan godkende rammeforhøjelse
med kr. 133.000 til dækning af manglende
lejeindtægter i forbindelse med salg af
forpagtergård, præstebolig mv.

b) Ansøgning om godtgørelse for manglende
lejeindtægter i forbindelse med salg af
forpagtergård/præstebolig samt øgede
aktiviteter i sognet.
Frederiks, ansøgning om 5% midler til drift.

5

Frederiks kirke, omlægning af forplads.
Sag: Frederiks, omlæning af kirkegård
v/Nørregade og fliser mv. foran kirken (597) Frederiks Sogn
Ansøgning om kr. 250.000 af egne midler til
omlægning af forplads ved kirken.

(KP forlod lokalet ved beslutningen)
PU godkender projektet med kr. 250.000 incl.
moms af kirkekassens egne midler, forudsat at
Stiftet godkender dræn. Projektet må først
iværksættes, når der foreligger skriftlig
godkendelse fra Stift og provsti.

J.nr. 597 - Frederiks kirkegård.
Udtalelse fra kirkegårdskonsulent Mogens B.
Andersen

6

Karup præstebolig og sognegård renovering.
Sag: Karup, facadereparationer (652) - Karup
Sogn
Ansøgning om kr. 1.103.220 incl. moms fra 5%
midlerne til omfattende renovering af
bygningernes ydrevægge. Der foreligger
udtalelse fra bygningskonsulenten.

Projektet godkendt og finansieres via 5% midlerne.

Beskrivelse og overslag fra arkitekt Søren Yde
kr. 1.076.983
Forventede udgifter til DTI kr. 24.750
Udtalelse fra bygningskonsulent Thomas
Meedom-Bæch

7

Karup kirke, varmeanlæg.
Sag: Karup kirke, varmeanlæg, tilbud kr.
148.631 (757) - Karup Sogn
Ansøgning om kr. 148.631 i budget 2013 til ny
varmeforsyning til Karup kirke.

Projektet anbefales og videresendes til Viborg Stift.
Finansieringen sker som éngangsbevilling i budget
2013. Projektet må først iværksættes, når der
foreligger skriftlig tilladelse fra Stift og provsti.

Karup kirke, varmeanlæg, tilbud kr. 148.631
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Mødepunkt
8

Karup kirke, nye vinduer.
Sag: Karup kirke, nye vinduer (758) - Karup
Sogn
Ansøgning om kr. 104.812 til nye vinduer i
Karup kirke.

Beslutning
PU´s godkendelse forudsætter, at der indsendes 2
tilbud til provstikontoret. Finansieringen sker som
éngangsbevilling i budget 2013. Sagen er
videresendt til Viborg Stift, hvorfra der skal
foreligge skriftlig godkendelse inden projektet må
iværksættes.

Karup kirke, nye vinduer

9

Karup præstebolig, indvendig maling.
Sag: Karup præstebolig, indv. maling (759) Karup Sogn
Ansøgning om kr. 23.976 incl. moms til
indvendig maling af Karup præstebolig. Der er
indhentet 2 tilbud, og MR har valgt det billigste
tilbud.

Ansøgningen kan ikke imødekommes. Der
henvises til finansiering via egne midler.

Karup præstebolig, indv. maling

10

Ørum-Viskum-Vejrum, forpagtning.
Sag: Lejekontrakt med FDF i Ørum vedr.
forpagtergården (751) - Ørum Sogn
Godkendelse af forpagtningskontrakt med FDF
i Ørum.

Sagen afventer tilbagemelding fra Landsbrugets
Rådgivningscenter i Århus inden PU kan godkende
kontrakten.

J.nr. 751 - Lejekontrakt.

11

Ørum-Viskum-Vejrum, bistand til
sognepræst.
Sag: Ulla Horsholt - regulativ om bistand fra
Viborg Domsogn (499) - Ørum Sogn
Ansøgning om rammeforhøjelse kr. 4.463 incl.
moms til konfirmandundervisning af 3 hold.

Godkendt. Beløbet bevilges som en
rammeforhøjelse i budget 2013.

Medhjælp til konfirmandforberedelsen
Ansøgning fra menighedsrådet om økonomisk
bistand til konfirmandlærer
Økonomisk udregning af 18 medhjælpstimer til
konfirmandundervisning pr. år.

Referat,28-08-2012

Side: 3

Mødepunkt
12

Ørum præstebolig, renovering.
Sag: Ørum præstebolig, renovering (741) Ørum Sogn
Menighedsrådets forslag til besparelser i det
oprindelige projekt. Projektsum herefter kr.
1.538.000 incl. moms.

Beslutning
Projektet gennemgået. Finansieringen sker som
éngangsbevilling i budget 2013. Projektet må først
iværksættes efter høring af bygningskonsulent
samt skriftlig godkendelse fra provstiudvalget.

Menighedsrådets forslag til besparelser,
projektsum herefter kr. 1.538.000 incl. moms
Link til boligmarkedet i Ørum

13

Vindum kirke - indvendig renovering.
Sag: Vindum Kirke, indvendig kalkning. (733)
- Vindum Sogn
Redegørelse for ansøgning om kr. 150.000 incl.
moms til indvendig kalkning af kirken. (Udsat
fra mødet den 14. juni 2012)

Provstiudvalget godkender projektet og
finansieringen sker som éngangsbevilling i budget
2013.

vedr. kalkning Vindum Kirke

14

Hammershøj kirke, flytning af spillebord
mv.
Sag: Hammershøj - Orgel, indvendig
renovering og inventar mv. (493) Hammershøj Sogn
Ansøgning om lån kr. 534.000 incl. moms til
flytning af spillebord/lydgivere, maling af gulv
i tårnrum, elinstallationer mv.

Projektet fremsendes til Stiftet. PU er ikke sindet at
bevilge midler til hele projektet men alene til
ophængning af allerede indkøbte højttalere med kr.
100.000 fra 5% midlerne.

Hammershøj kirke, flytning af spillebord mv.
projektbeskrivelse kr. 534.000 incl. moms(1)

15

Højbjerg kirkegård, urnegravsteder.
Sag: Højbjerg, urnegravsteder (674) Højbjerg Sogn
Menighedsrådet ansøger om lov til at anlægge
urnegravsteder nord for kirken. Der er indhentet
udtalelse fra kirkegårdskonsulent. Projektet
finansieres af egne midler.

(JKO og SAP forlod lokalet ved beslutningen)
Godkendt.

Endelig ansøgning fra Højbjerg MR vedr.
urnegravsteder.
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Mødepunkt
16

Vammen, plænegravsteder.
Sag: Vammen kirkegård, plænegravsteder.
(763) - Vammen Sogn
Menighedsrådet ansøger om lov til at anlægge
plænegrave på kirkens nordvestlige del. Der er
indhentet udtalelse fra kirkegårdskonsulent.

Beslutning
PU afventer egentlig ansøgning fra menighedsrådet
sammen med oplysninger om finansieringen.

Sender: Vammen-Plænegrave på kirkegårdens
vestlige del-MBA.01.2012

17

Rødding forpagtning, salg af 2 engarealer.
Sag: Rødding prg.brug, salg af 2 engarealer
(765) - Rødding Sogn
Ansøgning om tilladelse til igangsætning af
salg af to små engarealer på henholdsvis 1,3 og
0,6 ha.

Provstiudvalget godkender igangsættelse af salg af
engarealerne og afventer endelig ansøgning om
godkendelse af salg. MR er opmærksom på, at
salget skal i offentligt udbud. MR skal sikre sig, at
alle omkostninger forbundet med salget sker for
købers regning. Der henvises til Landbrugets
Rådgivningscenter for yderligere rådgivning.

Rødding prg.brug, salg af 2 engarealer

18

Budget 2013 - godkendelse af anlægsønsker
og rammeforhøjelser.
a)J.nr. 499, Ørum, 18 timer årligt til
konfirmandlærer, kr. 4.463
b) J.nr. 631, Skals, forlængelse af graverhus kr.
375.000
c) J.nr. 733, Vindum, indvendig kalkning kr.
160.394
d) J.nr. 574, Vorning, udbedring af
kirkegårdsdige kr. 111.000 (MR ønsker
finansiering via 5% midler)
e) J.nr. 574, Ørum præstebolig mv. kr.
1.538.000 (PU har den 14/6-12
bevilget en
ramme på kr. 1.000.000)
f) J.nr. 744, Hammershøj kirke, delvis fornyelse
af blytag kr. 425.000.
g) J.nr. 745, Kvorning kirke, nyt blytag kr.
987.500.
h) J.nr. 493, Hammershøj kirke, flytning af
lydgivere/spillebord kr. 534.000.
i) Karup kirke, varmeanlæg, kr. 148.631.
j) Karup kirke, nye vinduer kr. 104.812.
k) Karup præstebolig, facaderenovering, kr.
1.103.220.
l) Karup præstebolig, indvendig maling kr.
23.976.
m) Frederiks kirkekasse,
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a) Godkendt med rammeforhøjelse kr. 4.463.
b) Udsættes til budget 2014, da revideret projekt
ikke er modtaget.
c) Godkendt med éngangsbevilling kr. 150.000.
d) Godkendt med 5% midler kr. 111.000.
e) Godkendt med éngangsbevilling kr. 1.500.000.
f) Godkendt 5% midler kr. 425.000.
g) Godkendt med éngangsbevilling kr. 987.500.
h) Godkendt med 5% midler kr. 100.000.
i) Godkendt med éngangsbevilling kr. 148.631.
j) Godkendt med éngangsbevilling kr. 104.812.
k) Godkendt med 5% midler kr. 1.103.220.
l) Projektet kan ikke imødekommes, Der henvises
til finansiering fra egne midler.
m) Godkendt med rammeforhøjelse kr. 133.000.

Side: 5

Mødepunkt
19

Beslutning

Budget 2013 - godkendelse.
Sag: Budget 2013 (662)
Kirkeskatteindtægterkr. 117.379.302
Udligningstilskudkr. 3.378.000

Gennemgået og godkendt.

Indtægter ialtkr.120.757.302
Landskirkeskatkr. -19.000.098
Mellemreg.kt. hos kommunekr. -2.586.240
Udgifter ialtkr. -21.586.338
Til fordeling blandt provstiernekr. 99.170.964
Viborg Domprovsti, 57,35%kr. 56.874.548
Viborg Østre provsti, 42,65%kr. 42.296.416
Viborg Østre provsti:
Kirkeskat mv.kr. 42.296.416
Andel fra VD, Tjele-Nr. V. prg. kr.
29.029
Andel fra VD, provstipræst 10%kr.

55.000

Indtægter ialtkr. 42.380.445
Kirkelige kasser kr. -39.591.200
5% midler kr. -1.491.802
Provstiudvalgskassen kr. -1.100.000
Stiftsbidragkr. -197.443
Udgifter i altkr. -42.380.445
Viborg kommunes udmelding om kirkeskat
2013 dateret 16. august 2012
Budget 2013, landskirkeskat og
udligningstilskud
2013 - PUK, udkast til budget pr. 23.08.2012(1)
2013 - Anlægsønsker pr. 23.08.2012
2013 - Foreløbigt budget for alle kirkekasser pr.
23.08.2012(1)
2013 - Overordnet budget pr. 23. august 2012

20

Næste møder.

Noteret.

Tirsdag, den 04.09.12, budgetsamråd.
Tirsdag, den 09.10.12, pu-møde.
Fredag, den 16.11.12, pu-møde.
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Mødepunkt
21

Beslutning

Eventuelt.

a) Noteret.

a) JN orienteret om energitiltag i Hersom
præstebolig. MR afventer yderligere materiale,
som indsendes til provstiudvalget.

b) Noteret.

b) SAP orienterede om Skole-kirke-projektet.

22

Ekstra punkt - Provstiudvalgskassen.

a) Gennemgået og godkendt.

a) Fremlæggelse og gennemgang af
halvsårregnskab.

b) Godkendt med kr. 1.100.000. I budgettet er der
blandt andet afsat
kr. 200.000 til aktivitetspulje, som
menighedsrådene kan søge fra og kr. 150.000 til
skole-kirkesamarbejdet.

b) Godkendelse af budget 2013.

23

Ekstra punkt - Frederiks kirke, p-plads.
Sag: Frederiks kirke, vandproblemer p-plads
(766) - Frederiks Sogn
Ansøgning om lov til at anvende egne midler til
udbedring af problemer med vand på p-plads.
Der er indhentet 2 tilbud på opgaven.

Projektet godkendes med en ramme på op til kr.
82.000 incl. moms, der finansieres via egne midler.

Vandproblemer p-plads
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Orientering
24

Budgetudvalgsmøde med Viborg
Domprovsti.
Sag: Budgetudvalgsmøder 2012 - Viborg
Østre provsti og Viborg Domprovsti (369)
Orientering om budgetudvalgsmøde med
Viborg Domprovsti.

Noteret.

Referat fra budgetudvalgsmøde den 20. august
2012

25

Skals kirke, varmeanlæg.
Sag: Skals kirke, problemer med varmeanlæg
(755) - Skals Sogn
Orientering om møde den 30. august 2012
vedrørende store problemer med nyt
varmeanlæg i kirken.

Noteret.

Skals kirke, varmeanlæg
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