Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 14. januar 2014. Kl. 16.30
Mødested: i lokaler hos HMN Naturgas

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
Provstiudvalgssekretær Marianne Trolle Byskov
Mødepunkt
1

Godkendelse af referat fra den 14. november
2013.

Beslutning
Referatet godkendt.

Takster 2014 er godkendt – tilføjelse til punkt
9.

2

Godkendt.
Sag: Vammen, forpagtning. (1091) - Vammen
Sogn
Godkendelse af forpagtningskontrakt for
perioden 1. januar 2013 til og med 31.
december 2017. Der bortforpagtes 20,54 ha til
kr. 4.347 pr. ha eks. moms.
Vammen, skr. vedr. forpagtning
Vammen, forpgt.kontrakt.pdf

3

Taget til efterretning.
Sag: V. Bjerregrav, arv (1093) - Vester
Bjerregrav Sogn
Kirkekassen har modtaget ca. kr. 500.000 i arv
til anvendelse efter menighedsrådets
bestemmelse.
V. Bjerregrav, arv
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Mødepunkt
4

Beslutning
Taget til efterretning.

Sag: Hersom, arv (1092) - Hersom Sogn
Kirkekassen har modtaget ca. kr. 500.000 i arv
til anvendelse efter menighedsrådets
bestemmelse.
Hersom, arv

5

Sogneudviklingssamtaler.
I 2014 afholdes der sogneudviklingssamtaler
med alle menighedsråd i Viborg Østre provsti
med deltagelse af MR-formand, valgte kasserer
eller regnskabsføreren samt fra PU: provst,
repræsentanter fra provstiudvalget og sekretær.
Formålet er en drøftelse af pastoratsrådenes
visioner mv.
Datoer: onsdag, den 7. maj kl. 16.00-20.00,
torsdag, den 8. maj kl. 16.00-20.00, onsdag, den
14. maj kl. 16.00-20.00 og onsdag, den 21. maj
kl. 16.00-20.00.

6

Skoletjenesten.
Sag: Folkekirkens Skoletjeneste (846)
Referat fra møde i bestyrelsen for Folkekirkens
Skoletjeneste den 21. november 2013. Svend
Aage Pedersen orienterede.

Godkendt. Provstiudvalgsmedlemmer deltager i det
omfang, de har mulighed for det med fokus på eget
geografisk område.

Taget til efterretning.

Referat fra bestyrelsesmøde i Folkekirkens
Skoletjeneste d. 21-11-2013

7

Honorar til kirkeværge udenfor
menighedsråd.
Sag: Vorning-Kvorning-Hammershøj,
honorar til kirkeværge udenfor menighedsråd
(1114) - Hammershøj Sogn

Godkendt.

Kirke Værge i Hammershøj

8

Frederiks, forpagtning
Sag: Forpagtningskontrakt pr. 1/1-14 til og
med 31.12.2018 (1124) - Frederiks Sogn
Godkendelse af forpagtningskontrakt for
perioden 1/1-14 til og med den 31/12-2018. Der
bortforpagtes 17 ha til kr. 4.000 pr. ha eks.
moms.

(Kirsten Poulsen forlod lokalet ved beslutning).
Godkendt under forudsætning af, at jagtretten
tilkommer bortforpagter, grundskatter af det
forpagtede betales af bortforpagter samt at
udbudsreglerne er overholdt.

Godkendelse af Forpagtningskontrakt
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Mødepunkt
9

Karup, initiativpulje.
Sag: Karup, initiativpulje, musical (1125) Karup Sogn
Ansøgning om kr. 30.000 incl. moms til
honorering af to projektansvarlige i forbindelse
med opførelse af musical "Helligkilden" i
samarbejde med skole og foreninger i området.

Beslutning
Godkendt. Op til kr. 30.000 udbetales i henhold til
indsendte attesterede regninger.

Ansøgning Initiativpulje + Lydfil

10

Højbjerg-Elsborg Menighedsråd, salg af
forpagterbolig
Sag: Højbjerg, salg af forpagterbolig (1112) Højbjerg Sogn
Højbjerg-Elsborg Menighedsråd har på et
ekstraordinært menighedsrådsmøde d. 20.12.13.
enstemmigt besluttet, at man ønsker at sælge
forpagterboligen beliggende Højbjerg Møllevej
22, Højbjerg, 8840 Rødkærsbro, for 510.000
kr., til overtagelse den 1. april 2014.
Menighedsrådet ansøger om provstiudvalgets
godkendelse af salget.

(Bjarne Markussen og Svend Aage Pedersen forlod
lokalet ved beslutning)
Godkendt.

Salg af forpagterbolig

11

Rødding Kirkegård, anlægsarbejde
Sag: Rødding kirkegård, sti og murpiller
(1050) - Rødding Sogn
Rødding Menighedsråd har ansøgt om 50.875
kr. til etablering af flisesti på kirkegården og
udskiftning af vingetegl på murpiller, hvilket
blev bevilget på PU-mødet d. 12.09.13 under
forudsætning af kirkegårdskonsulentens
godkendelse. Der foreligger nu udtalelse fra
kirkegårdskonsulent og Nationalmuseet med
krav om, at Nationalmuseet tilser jordarbejdet
og med krav om, fornyet ansøgning med et
forslag, som bør indeholde granitmaterialer og
en bedre tilpasning til det kirkelige miljø.
Menighedsrådet bør lade en arkitekt eller
landskabsarkitekt udarbejde et skitseforslag.

(Niels Peter Jacobsen forlod lokalet ved beslutning)
Reparation af murpiller kan iværksættes. PU
afventer indsendelse af projekt fra menighedsrådet
vedrørende stibelægning, jf. udtalelser fra
Nationalmuseet og kirkegårdskonsulent.

Udtalelser indhentet fra konsulenter

12

Godkendelse af vejledende lønblad for 2014
Sag: Takster 2014 (1087)

Vejledende lønblad 2014 godkendt. På møde den 4.
februar 2014 hos Viborg Stift med revisorerne
medtages problematikken omkring aflønning af
regnskabsfører.

Lønblad 1. okt. 2013 - ca. 1. april 2014.
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Mødepunkt
13

Eventuelt.
A) Drøftelse af hvornår et punkt skal lukkes på
dagsordenen.
B) Bjarne Gommesen redegjorde for
fortrolighed i administration af mail. Det er
vigtigt, at det kun er provstiudvalgsmedlemmet,
der har adgang til mailen.

14

Beslutning
A) Bjarne Markussen og Svend Aage Pedersen
tager i fællesskab beslutning om, hvornår et punkt
skal på en åben eller lukket dagsorden. PUmedlemmer kan altid ved mødets start gøre
opmærksom på, at en sag skal overgå fra lukket til
åben dagsorden og omvendt.
B) Taget til efterretning.

Næste møde.
Tirsdag d. 18.2. kl. 16.30, onsdag d. 12.3. kl.
16.30, onsdag d. 23.4., torsdag d. 22.5. kl.
16.30, 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: torsdag d. 28. august kl. 19.00.

15

Ekstra punkt - Initiativpulje, Ørum-ViskumVejrum.
Sag: Initiativpulje - Ørum, Viskum, Vejrum,
retræte (1134)
Ansøgning om dækning af underskudsgaranti
fra initiativpuljen på op til kr. 4.000 samt
udgifter til annoncering i forbindelse med
retræteforløb for alle i Viborg Østre provsti.

Godkendt med et beløb på op til kr. 6.000. Beløbet
vil i givet fald blive udbetalt i henhold til indsendte
attesterede regninger.

PU
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Orientering
16

Roum Kirke, plantning af frugthave

Noteret.

Fredningsnævnet for Midtjylland har godkendt
ansøgningen under følgende forudsætninger:
Beplantningen etableres minimum 5 m fra
diget, træerne må ikke blive højere end 2½ m
og der skal etableres en kile med fri indsigt
mod diget.
17

Orientering fra provstiet

Taget til efterretning.

Bjarne Markussen orienterede om
- det forløbne provstesyn og mødet med
menighedsrådene,
- arbejdsmiljøuddannelsen for provst og
præsternes arbejdsmiljørepræsentant.

18

Landsforeningens projekt "Mere kirke for
pengene".
Sag: Landsforeningen - "Mere kirke for
pengene", (1132)
Orientering om Landsforeningen af
Menighedsråds nye projekt "Mere kirke for
pengene".

Taget til efterretning.

Mere kirke for pengene
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