Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 25. juni 2013. Kl. 16.30
Mødested: i lokaler hos HMN

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)
Provst Bjarne Markussen (BM)
Sekretær Marianne Trolle Byskov
Mødepunkt
1

Godkendelse af referat fra den 14. maj 2013.

2
Sag: Løvel kirke, adgangsforhold (883) Løvel Sogn
Ansøgning vedr. etablering af flisebelagt
adgangsvej fra kirkens p-plads til våbenhus for
at sikre bedre adgangsforhold for derved at øge
antallet af brugere af kirken. Der er indhentet
overslag på 145.360 kr incl. moms i 2014-tal.

Beslutning
Godkendt.

Fremsendes til Viborg Stift med henblik på en
vurdering af, hvorvidt kirkegårdskonsulenten skal
høres. Menighedsrådet skal indsende 2 tilbud på
opgaven. Provstiudvalget tager stilling til projektet
i forbindelse med behandling af budget 2014.

Ansøgning vedrørende midler til etablering af
god adgangsvej til Løvel kirke
VS: Ansøgning vedrørende midler til etablering
af god adgangsvej til Løvel kirke

3
Sag: Vammen, plænegravsteder (gl.j.nr. 763)
(964) - Vammen Sogn
Ansøgning om éngangsbevilling kr. 82.500
incl. moms til etablering af plænegravsteder på
den nordvestlige del af Vammen kirkegård.

Projektet godkendes og finansieres af kirkekassens
egne midler.

Vammen, plænegravsteder
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Beslutning
Godkendt.

Sag: Nr. Vinge kirke, istandsættelse (gl. j.nr.
198) (835) - Nørre Vinge Sogn
Udgiften til renovering af Nr. Vinge Kirke har
været betydeligt lavere end det overslag, der
ligger til grund for bevilling af 2.420.000 kr. i
stiftsmiddellån. Den opnåede besparelse
andrager 1.255.679 kr. Der er udbetalt 152.760
kr. for meget i ligning, der ønskes modregnet i
ligning en for 2014. Samtidig skal renter og
afdrag i budget 2014 reduceres til 191.823 kr.
Nr. Vinge kirke, besparelse på projekt kr.
1.255.679

5
Sag: Vester Bjerregrav, våbenhus (981) Vester Bjerregrav Sogn
Ansøgning om tilladelse til afhjælpe
fugtproblemer i våbenhus ved nedgravning af
fugtmembran, afrensning for alger og
reperation af fuger. Våbenhuset ønskes
samtidig vandskuret samt kalket hvidt svarende
til kirkens gavle.
Omkostningerne på ca. kr. 15.000 afhængig af
løsning kan afholdes af kirkekassen.

Sagen videresendes til Viborg Stift med henblik på
konsulenthøring. Projektet må først igangsættes når
der foreligger skriftlig godkendelse fra Viborg Stift
og provstiudvalget.

Vester Bjerregrav, våbenhus

6

Godkendt.
Sag: Låstrup, overførsel af areal til brug for pplads v/kirke (980) - Låstrup Sogn
Menighedsrådet har vederlagtsfrit modtaget et
areal på 1.098 m2, som ønskes anvendt til
parkeringsplads ved Låstrup kirke. Etablering
af parkeringsplads finansieres af egne midler.
Låstrup, overførsel af areal

7

Godkendt.
Sag: Kirkegårdsvedtægt for Tjele, Nr. Vinge
og Foulum kirkegårde. (973) - Tjele Sogn
Godkendelse af kirkegårdsvedtægter for Tjele
kirkegård, Nr. Vinge kirkegård og Foulum
kirkegård.
Kirkegårdsvedtægt for Tjele, Nr. Vinge og
Foulum kirkegårde.
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Sag: Ulbjerg, ændring i kirkegårdstakster
(987) - Ulbjerg Sogn
Menighedsrådet ønsker en anden takst på
pasning af kombinationsgravsteder på
kirkegården.

Beslutning
Det er af stor betydning for provstiudvalget, at der
er ensartede takster i provstiet af hensyn til
borgerne, der skal behandles ens. Prisændringen
kan derfor ikke godkendes.

Ulbjerg, ændring i kirkegårdstakster

9
Sag: Arealoverførsel fra Koldskær,
Bjerringbro Meninghedsråd til Viborg
Kommune (928) - Bjerringbro Sogn
Efter det oplyste, findes der p-pladser til brug
for kirken, hvorfor en tinglyst brugsret ikke er
nødvendig.

Provstiudvalget frafalder kravet om brugsret til
parkeringspladsen.

14.05.2013 - provstiudvalgsmøde

10
Sag: Hvam kirke, flisegang (989) - Hvam
Sogn
Ansøgning om kr. 37.500 incl. moms til
flisegang på Hvam kirkegård. Der er indhentet
to tilbud.

(AJ forlod lokalet ved beslutningen)
Godkendes. Projektet finansieres af kirkekassens
egne midler.

Hvam kirke, flisegang

11
Sag: Karup, anlægsønsker til budget 2014
(988) - Karup Sogn
Ansøgning om anlægsønsker til budget 2014:
1) Forplads/gårdsplads v/præstebolig kr.
130.000 incl. moms.
2) Stakit ved præstebolig kr. 39.257 incl.
moms.
3) Tagrender præstebolig og sognehus kr.
36.250 incl. moms.
4) Flisegang på kirkegården kr. 40.500 incl.
moms.
5) Nye vinduer i præstebolig kr. 48.815 incl.
moms.
6) Aut. ringning og dørlås kr. 99.205 incl.
moms.
MR har indhentet tilbud og vil sende dem til
kontoret.

Provstiudvalget tager stilling til projektønskerne i
forbindelse med behandling af budget 2014.

Karup, anlægsønsker til budget 2014
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Rødding, salg af engareal.
Sag: Præstegårdsjorden i Rødding - salg af 2
englodder (844) - Rødding Sogn
Ansøgning om tilladelse til salg af 2 englodder.
Salget har været i udbud og der er kommet et
tilbud på kr. 25.500 for 2,0367 ha.

Beslutning
Godkendt, idet det ikke har været muligt at opnå
højere bud pga. arealernes beliggenhed.
Salgsprovenuet indsættes på en særskilt konto og
må alene anvendes efter skriftligt godkendelse fra
provstiudvalget.

Materiale til PU's godkendelse

13

Hjorthede kirkegård, bevarelse af
gravminder.
Sag: Gravminderegistrering (930) - Hjorthede
Sogn
Ansøgning om tilladelse til igangsættelse af
renoveringsarbejde med gravminder.
Menighedsrådet har indhentet tilbud på kr.
51.187 incl. moms fra konservator med henblik
på restaurering af 2 bevaringsværdige
gravminder og 11 øvrige.
Ansøgning om midler til bevarelse af
gravminder.

Provstiudvalget anerkender menighedsrådets ønske
om at bevare kirkegården som et smukt sted med
lokalhistorisk perspektiv. Provstiudvalget
godkender, at de to sten, der af
Nationalmuseet/Viborg Stiftmuseum er udpeget til
særligt bevaringsværdige, renoveres. Da
Nationalmuseet/Viborg Stiftsmuseum ikke finder
de 11 øvrige sten bevaringsværdige, og da
provstiudvalget ikke ønsker at forpligte kirkekasser
og den samlede ligning i provstiet på
vedligeholdelse af ikke bevaringsværdige sten, kan
provstiudvalget ikke godkende, at disse sten
renoveres.

PU beder MR om at stille aftale med
konservator i bero.

14

Forretningsorden for provstiudvalget.
Sag: Provstiudvalgskassen (847)

Godkendt og underskrevet.

Forretningsorden 2013 ifm. ny provst

15

Regnskabsinstruks med bilag for
provstiudvalgskassen.
Sag: Provstiudvalgskassen (847)

Godkendt og underskrevet.

2013 - Bilag til regnskabsinstruks ifm. ny
provst(1)
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Valg til provstiudvalg.
Sag: Høring - udkast til bekendtgørelse om
valg af medlemmer til provstiudvalg og
stiftsråd og vejledning om fastsættelse af
stiftsrådenes forretningsorden mv. (958)
Der er fremkommet udkast til Bekendtgørelse
om valg af medlemmer til provstiudvalg og
stiftsråd med funktionsperiode på 4 år, der
påbegyndes d. 1. nov. I tidsrummet 12. aug. til
1. sept. skal der afholdes offentligt møde.
Kandidatliste skal være valgbestyrelsens
formand i hænde senest 9. sept.

Beslutning
Gennemgået og drøftet.

Høring - udkast til bekendtgørelse om valg af
medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd og
vejledning om fastsættelse af stiftsrådenes
forretningsorden mv.

17

Næste møde.

Noteret.

Provstiudvalgsmøde den 14. august 2013, kl.
18.00 – budget 2014.
Budgetudvalgsmøde den 21. august 2013, kl.
15.00.
Budgetsamrådsmøde og valg til provstiudvalg
og stiftsudvalg
den 22. august 2013 kl. 19.00.
Provstiudvalgsmøde den 12. september, kl.
16.30.
Provstiudvalgsmøde den 9. oktober, kl. 18.00.
Provstiudvalgsmøde den 14. november, kl.
16.30

18

Eventuelt.
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Taget til efterretning.
Sag: Frederiks, salg af tidligere præstebolig
(gl. j.nr. 127) (979) - Frederiks Sogn
Anmodning fra Frederiks meninghedsråd om
frigivelse af kr. 171.422,85 fra salgsprovenu fra
den gl. præstebolig til dækning af
advokatomkostninger i forbindelse med retssag
videresendt til Viborg Stift.
refusion af advokathonorar

20

Taget til efterretning.
Sag: Karup kirke, varmeanlæg, (gl.j.nr. 757)
(903) - Karup Sogn
PU har godkendt omkostningerne til etablering
af nyt varmeanlæg på kr. 210.718 og har sendt
menighedsrådets forslag til godkendelse i
Stiftøvrigheden. Stiftøvrigheden har i
princippet godkendt forslaget, men på baggrund
af udtalelser fra varmekonsulenten, den kgl.
bygningsinspektør samt Nationalmuseet har
man ønsket uddybende svar på 6 anførte
forudsætninger for godkendelse, som MR
anmodes om at få leverandør til at svare på.
Afgørelse vedrørende varmeanlæg ved Karup
kirke

21

Taget til efterretning.
Sag: Folkekirkens selvforsikringsordning
(982)
Ændring i forsikringsordning.
Folkekirkens selvforsikringsordning

Referat,25-06-2013

Side: 6

