Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 29. marts 2012. Kl. 16.30
Mødested: i lokaler hos HMN Naturgas, Viborg

Deltagere:
Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP)
Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen (AJ) - fraværende med afbud
Provstiudvalgsmedlem Jens Nielsen (JN) - fraværende med afbud
Provstiudvalgsmedlem Jørn Iver Bak (JIB)
Provstiudvalgsmedlem Kirsten Poulsen (KP)
Provstiudvalgsmedlem Lars Raahauge (LR)
Provst Jørn Knudstrup Olesen (JKO)
Provstiudvalgssekretær Marianne Trolle Byskov (MTB)
Mødepunkt
1

Godkendelse af referat.

Beslutning
Godkendt.

Godkendelse af referat fra den 7. februar 2012.
2

Bjerringbro, sognemedhjælper.
Sag: Bjerringbro - sognemedhjælper (686) Bjerringbro Sogn
Ansøgning om lov til at ansætte en
sognemedhjælper på 25 timer pr. uge. Stillingen
bliver egenfinansieret.

Godkendt. PU kan ikke give garantier for den
fremtidige økonomi, jf. ansøgningens andet afsnit,
linie 2.

Ansøgning om ansættelse af sognemedarbejder

3

Bjerring, spildevandsledning.
Sag: Bjerring, ny spildevandsledning på
parkeringsplads (688) - Bjerring Sogn
Ansøgning om kr. 40.000 incl. moms fra 5%
midlerne til udskiftning af spildevandsledning
på parkeringspladsen ved Bjerring kirke.

Der dispenseres fra provstiudvalgets normale
praksis om, at der ikke bevilges af 5% midlerne til
arbejder under kr. 50.000 men henset til den lave
kassebeholdning, godkender provstiudvalget, at der
udbetales indtil kr. 40.000 incl. moms.
Provstiudvalget afventer indsendelse af 2 tilbud på
opgaven.

Ansøgning
Yderligere oplysninger fra menighedsrådet.

4

Højbjerg-Elsborg kirkekasse - budget 2013.
Sag: Niels Risbjerg Lai - sognepræst (71) Viborg Stift
Opgørelse over udgifter til provstipræst viser, at
der er brugt kr. 6.886 mere end budgetteret i
2011. I lighed med budget 2012, hvor mindre
forbrug blev fratrukket, anbefales det, at budget
2013 hæves med éngangsbevilling på kr. 6.886.

Godkendt.

Regnskab 2011 - Niels Lai, samlede udgifter.
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Mødepunkt
5

Lee kirkegård, renovering af gravsteder.
Sag: Lee kirkegård, konsulentbistand vedr.
træer mv. (563) - Lee Sogn
Lee-Hjorthede-Skjern pastoratråd søger om
tilladelse til at renovere de gravsteder på Lee
kirkegård som kirkegårdskonsulent Mogens B.
Andersen den 21-01-2011 lavede en tegning til.
Arbejdet anslås til kr. 10.000 - 15.000 som
egenfinansiering fra kassebeholdningen.

Beslutning
Godkendt.

Gravsteder, skr. fra MR

6

Hjorthede kirkegård, digerenovering.
Sag: Renovering af dige ved Hjorthede, skr.
fra MR (703) - Hjorthede Sogn
Ansøgning om kr. 74.313 incl. moms fra 5%
midlerne til renovering af kirkegårdens dige.
Tilbud vedlagt.

Sagen fremsendes til kirkegårdskonsulenten.
Projektet må ikke iværksættes, før der foreligger
skriftlig godkendelse fra provstiudvalget.
Provstiudvalget afventer indsendelse af 2 tilbud på
baggrund af konsulentens udtalelse.

Digerenovering. skr. fra MR

7

Vester Tostrup præstebolig - ny dør.
Sag: V. Tostrup præstebolig (37) - Vester
Tostrup Sogn
Ansøgning om lov til at isætte ny dør i
præstebolig til kr. 25.000 incl. moms af egne
midler.

Godkendt.

Dør til præsteboligen.

8

Hammershøj kirke, automatisk kimning og
dørlås.
Sag: Hammershøj kirke, automatisk dørlås
mv. (600) - Hammershøj Sogn
Ansøgning om kr. 236.000 incl. moms til
etablering af automatisk kimning og dørløs i
Hammershøj, Vorning kirke og Kvorning kirke.
(Der er tidligere bevilget kr. 165.500 incl.
moms af 5% midlerne til automatisk kimning
ved alle 3 kirker, jf. ref. af den 16.06.2012).

Fremsendt til Viborg Stift. Provstiudvalget afventer
svar fra Viborg Stift, inden der tages endelig
stilling til projektet.

Ansøgning, projektbeskrivelse mv.
Dørlukkesystem
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Mødepunkt
9

Vorning kirke, automatisk kimning og
dørlås.
Sag: Vorning kirke, automatisk dørlås mv.
(602) - Vorning Sogn
Ansøgning om kr. 236.000 incl. moms til
etablering af automatisk kimning og dørløs i
Hammershøj, Vorning kirke og Kvorning kirke.
(Der er tidligere bevilget kr. 165.500 incl.
moms af 5% midlerne til automatisk kimning
ved alle 3 kirker, jf. ref. af den 16.06.2012).

Beslutning
Fremsendt til Viborg Stift. Provstiudvalget afventer
svar fra Viborg Stift, inden der tages endelig
stilling til projektet.

Vorning, ansøg. aut. dørlås, kimeanlæg
Dørlukkesystem
Beskrivelse samt materiale fra arkitekt Arne
Ravn af 15.02.2012

10

Kvorning kirke, automatisk kimning og
dørlås.
Sag: Kvorning kirke, automatisk dørlås mv.
(601) - Kvorning Sogn
Ansøgning om kr. 236.000 incl. moms til
etablering af automatisk kimning og dørløs i
Hammershøj, Vorning kirke og Kvorning kirke.
(Der er tidligere bevilget kr. 165.500 incl.
moms af 5% midlerne til automatisk kimning
ved alle 3 kirker, jf. ref. af den 16.06.2012).

Fremsendt til Viborg Stift. Provstiudvalget afventer
svar fra Viborg Stift, inden der tages endelig
stilling til projektet.

Ansøg. aut. dørlås, kimeanlæg
Projektbeskrivelse fra arkitekt Arne Ravn af
02.03.2012

11

Brandstrup kirkegård, plænegravsteder.
Sag: Brandstrup kirkegård, plænegravsteder
(701) - Brandstrup Kirkedistrikt
Ansøgning om tilladelse til udviddelse af
urnegravsteder i plæneafsnit.

Fremsendt kirkegårdskonsulenten. Det forudsættes,
at udskiftningen indgår i graverens løbende
vedligeholdelsesarbejde. Projektet må ikke
iværksættes, før der foreligger skriftlig godkendelse
fra provstiudvalget.

Brandstrup kirkegård, plænegravsteder
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Mødepunkt
12

Provstiudvalgskassen.
Sag: Provstiudvalgskassen (12)
1) Godkendelse og underskrivelse af revideret
bilag til regnskabsinstruks. Konti vedrørende
risikospredning er tilføjet.

Beslutning
1) Godkendt og underskrevet.
2) Udsættes til næste møde med henblik på
kvartalsrapport til og
med 31.03.2012.

2) Gennemgang og godkendelse af
budgetrapport.
2012 - Bilag til regnskabsinstruks
2012 - Budgetrapport PUK pr. 13.03

13

Fælles hjemmeside for menighedsrådene i
begge provstier.
Sag: Fælles hjemmeside til sognene (683)
Ansøgning fra domprovstiets
koordineringsudvalg af aktiviteter om
kr. 12.776 i 2012 samt kr. 12.946 fremover til
oprettelse af en fælles hjemmeside for sognene
i begge provstier.

Provstiudvalget kan ikke imødekomme
ansøgningen på nuværende tidspunkt.

Ansøgning om drift af fælles hjemmeside til
sognene

14

Skole-kirke-samarbejde.
1) Orientering.

1) SAP orienterede, herunder områdeinddeling og
ansættelse af de 4 konsulenter. Jane Engberg Krogh
er ansat til at varetage skole-kirkesamarbejdet i
Viborg Domprovsti og Viborg Østre provsti.
2) Svend Aage Pedersen blev genvalgt.

2) Valg til bestyrelsen for Skolekirkesamarbejdet.
3) Valg af repræsentanter til arbejdsgruppen for
Skole- kirkesamarbejdet.
15

Tælling af kirkegængere.

3) Tove Nydam Hansen, leder på Sahl Friskole.
JKO sørger for at de sidste 5-6 repræsentanter
findes i samarbejde
med Viborg Domprovsti.

Biskoppen forventes at igangsætte en kirketælling i
efteråret.

Orientering.
16

Projektmedarbejder til hjælp til
menighedsrådene i forbindelse med byggeog vedligeholdelsesarbejder.
Punkt fra mødet den 7. februar 2012. (LR)

Referat,29-03-2012

Orientering ved LR.
En projektmedarbejder er tænkt som hjælp til
menighedsrådene i forbindelse med større
anlægsprojekter/renoveringer mv.
Afventer ansættelse af en regnskabsfører i
provstiet.
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Mødepunkt
17

Provstiets lokale forvaltningsregler.
Sag: Provstiudvalgets lokale
forvaltningsregler (179)
Orientering.

Beslutning
Provstikontoret laver oplæg til nye
forvaltningsregler/-principper, evt. i samarbejde
med Viborg Domprovsti.

Provstiudvalgets lokale forvaltningsregler

18

Håndbog for menighedsråd.
Orientering.

19

Budgetudvalgsmøde.
Sag: Budgetudvalgsmøder - Viborg Østre
provsti og Viborg Domprovsti (369)
Referat fra budgetudvalgsmøde mellem Viborg
Domprovsti og Viborg Østre provsti samt
biskoppens svar vedrørende bindende
stiftsbidrag.

Der udarbejdes ikke længere en papirudgave af
håndbogen. Oplysningerne lægges ind på
hjemmesiden i stedet, hvor der løbende sker
tilretninger.
Punktet drøftet.

Referat fra budgetudvalgsmøde den 21. februar
2012
Svar fra Biskop på henvendelse vedr.
stiftsbidrag.

20

Budget 2013.
Sag: Budget 2013 (662)
a) Fremskrivningsprocent. Forslag om
fremskrivning på 1%.

a) Fremskrivningsprocenten fastsat til 2%.
b) Der vil ikke ske modregning af mérforrentning i
budget 2013.

b) I 2013 vil der ikke blive udbetalt
mérforrentning af kirkekassernes indestående i
stiftskapitalerne, men alene den almindelige
rente. Forslag om, at mérforrentningen ikke
modregnes i budget 2013.
Fastsættelse af bindende stiftsbidrag 2013
Budget 2013 - foreløbigt budget for alle
kirkekasser pr. 16.03.2012
Overordnet foreløbigt budget 2013 for begge
provstier (med fremskrivning på 3,5%)

21

Eventuelt.
Hjemmeside.
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Viborg Domprovsti og Viborg Østre provsti har
oprettet fælles hjemmeside:
www.viborgprovstikontor.dk.
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Mødepunkt
22

Beslutning

Næste møde.
Torsdag, den 14. juni 2012 provstiudvalgsmøde.
Tirsdag, den 28. august 2012, kl. 16.30 –
provstiudvalgsmøde
Tirsdag, den 4. september 2012, kl. 19.30 –
budgetsamrådsmøde
Tirsdag, den 9. oktober 2012, kl. 16.30 –
provstiudvalgsmøde
Fredag, den 16. november 2012, kl. 18.30 –
provstiudvalgsmøde

23

Ekstra punkt: Skals, graverbygning.
Sag: Skals, graverhus (631) - Skals Sogn
Der foreligger plantegning over eksisterende
graverhuse med henblik på provstiudvalgets
behandling af ansøgning om udvidelse. (Se ref.
07.02.2012)

Sagen videresendes til stiftet med henblik på
konsulenthøring. Endelig stillingtagen afventer
budgetbehandlingen.

J.nr. 631, Skals graverbygning,
fremsendelsesskrivelse med tegning over
graverbygning

24

Ekstra punkt: Bjerring, forpagtning.
Sag: 29.03.2012 - Provstiudvalgsmøde (689)
Menighedsrådet forespørger til, om
forpagtningen, der udløber 31.12.2012, skal
genudlejes eller sælges.

Det er op til menighedsrådet at vælge, om
forpagtningen skal genudlejes eller sælges. Under
alle omstændigheder skal det i udbud og
udlejning/salg skal godkendes af provstiudvalget.
Der henvises til assistance ved
præstegårdskonsulenten.

Forespørgsel på genudlejning eller salg

25

Ekstra punkt: Bjerring præstebolig, nye
tagrender.
Sag: Bjerring præstebolig, nye tagrender (709)
- Bjerring Sogn
Ansøgning om dækning af udgifter fra 5%
midler i forbindelse med opsætning af nye
tagrender. Blikkenslager, tagrender og stillads i
alt kr. 87.625 incl. moms, hertil kommer
stilladsleje kr. 625 incl. moms pr. dag.

Provstiudvalget anmoder om at få indsendt 2 tilbud
på arkitekttagrender. Provstiudvalget tager stilling
til ansøgningen på næste møde.

Bjerring præstebolig, nye tagrender
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Orientering
26

Vammen kirke, automatisk ringning.
Sag: Vammen Kirke, modtagelse af gave kr.
400.000 (566) - Vammen Sogn
Idet der allerede 1981-1982 blev installeret
automatisk ringning i Vammen kirke, skal
ligningen ikke reduceres med 180 timer til
manuel ringning. Den nuværende graverstilling
er tilpasset forholdene. (Se ref. 07.02.2012).

Taget til efterretning.

J.nr. 566 - Vammen kirke, automatisk ringning,
korrektion.
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