Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg
PU møde 22. januar 2015. Kl. 15.00
Mødested: Provstikontoret, Messervej 2, 9600 Års

Mødedeltagere:
Hanne Petersen, Villy S. Jørgensen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen, Niels Iver Juul,
Thorkild Nielsen
Referent: Birgit H. Christensen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse og evt. tilføjelser til dagsorden.

3 punkter ønskes optaget på dagsorden og materiale
hertil er udsendt pr. mail:
1. Anmodning om optagelse i samarbejde om
personalekonsulentvirksomhed - pkt. 15.
2. Ansøgning fra Salling MR ang. evt. køb af
nabohus - pkt. 16.
3. Ansøgning fra Aars MR om endelig godkendelse
af præstebolig - okt. 17.
Punkterne blev godkendt og tilført dagsordenen
med numrene
15., 16. og 17.

2

Vilsted MR - Pudsning af lysekroner i
kirken.
Sag: Ansøgning - Vilsted MR - Pudsning af
lysekroner i kirken (1961) - Vilsted Sogn
Ansøgning om tilladelse til at pudse
lysekronerne i kirken.
Dette ønskes ifm kalkning af kirken, hvorved
kirken vil fremstå flot til den kommende
konfirmation.
Der vil blive indhentet tilbud fra en gørtler og
det ønskes finansieret via Orgelfonden.

Ansøgningen tiltrædes.
MR skal fremsende oplysninger om kontonr. på
orgelfonden, hvorefter tilladelse vedrørende
hævning på den prohiberede konto vil blive
fremsendt til MR fra provstiet.

VS: Lamper i kirken

3

Overlade MR - Udkast til rådgivningsaftale
Sag: Kirkerestaurering (1676) - Overlade
Sogn
I forbindelse med kirkestraureringen af
Overlade Kirke er der fremsendt udkast til
rådgivningsaftale til godkendelse. Efter evt.
godkendelse og efter modtagelse af rapport fra
Nationalmuseet vil projektbeskrivelsen blive
færdiggjort. Der afventes endvidere rapport fra
Teknologisk Institut.

Rådgivningsaftalen godkendes - dog med
hensyntagen til bemærkninger fremsendt fra
Viborg Stift.

Overlade MR - Godkendelse af
rådgivningsaftale

4

Fjelsø MR - Forpagtningskontrakt

Referat,22-01-2015

Forpagtningskontrakten godkendes.
Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

Sag: Fjelsø MR - Forpagtningskontrakt
(1943) - Fjelsø Sogn
Ny forpagtningskontrakt er fremsendt til
godkendelse.
Kontrakten er udarbejdet med hjælp fra
Videncentret for Landbrug, der således kan
indestå for, at den er i overenstemmelse med
anbefalingerne.
Fjelsø MR - Forpagtningskontrakt

5

Simested MR - Etablering af dræn ved
præstegård.
Sag: Præstebolig - fugt i kælder (1807) Simested Sogn
Prisoverslag ifm etablering af dræn ved
præstegård er fremsendt. Overslaget lyder på
kr. 187.125,00.
Prisoverslag / rørskadeforsikring

6

Aalestrup Kirkegård - Kirkegårdsændringer
Sag: Ansøgning Aalestrup Kirkegård kirkegårdsændringer (1975) - Aalestrup Sogn
Ændringsplan af kirkegård er fremsendt. Dette
skyldes bl.a. et nuværende område med tomme
gravsteder, begyndende udskiftning af thuja
hække pga delvis nedvisning samt ændring i
begravelsesmønstret med nu flere bisættelser.
Arbejdet vil blive udført af
kirkegårdspersonalet ved omprioritering af
øvrige arbejdsopgaver, og udgiften til indkøb af
div. materialer afholdes over driftsbudgettet.

Det blev besluttet at videresende sagen til udtalelse
hos provstiets byggesagskyndige, og PU formand
blev bemyndiget til at foretage videre
sagsbehandling afhængig af byggesagskyndigs
bemærkninger hertil.
Det blev endvidere drøftet, at der skulle ske en
opfølgning et år efter udbedringen.
MR skal gøres opmærksom på, at de skal indhente
2 tilbud på det endelige arbejde af hensyn til
overslagets beløbsstørrelse.
Kirkegårdsplanen tiltrædes - dog under den
forudsætning, at gangstierne bibeholdes så længe,
der er eksisterende gravsteder i det pågældende
område.
Inden opstart af omlægningen skal der foreligge en
udtalelse fra kirkegårdskonsulenten.

Ansøgning Aalestrup Kirkegård

7

Aalestrup MR - Konfirmandhus/Sognegård
Sag: Ansøgning - Aalestrup MR Konfirmand- og sognehus (1947) - Aalestrup
Sogn
MR påtænker at bygge om eller bygge nyt
konfirmandhus/sognegård. Dette skyldes
forøgelse af mødeaktiviteter bl.a på grund af
konfirmandundervisning i eftermiddagstimerne.
Endvidere er konfirmandhuset ikke længere
funktionelt og rummene er for små.
Anslået pris ca. 5 mio. kr.

PU ser positivt på ansøgningen og den vil blive
noteret på langtidsplanen, dog uden tidshorisont.
PU ser positiv på evt. erhvervelse af grund nær
kirken, der ønskes benyttet til formålet og som er
beliggende nær kirken.
MR kan derfor arbejde videre med projektet.

Ansøgning - Aalestrup MR - Konfirmand- og
sognehus

8

Ranum MR - Salg af præstebolig.

Referat,22-01-2015

PU principgodkender ansøgningen.
Side: 2

Mødepunkt
Sag: Ansøgning - salg af præstebolig Ranum
(1968) - Ranum Sogn
Ansøgning om salg af præstebolig på
Seminarievej og opførsel af ny bolig ved kirken
i Ranum. Kirken ejer en byggegrund, der er
reserveret til formålet. Det forudsættes, at MR
og provstiet i samarbejde kan tilvejebringe
finansieringen af nyt boligbyggeri. Ligeledes
skal der tages højde for midlertidig bolig til
præsten. Hvis tilladelse gives beder MR
samtidig provstiet tilkendegive, om salget kan
gennemføres, hvis højeste bud på præsteboligen
er lavere end vurderingsprisen fastsat af
ejendomsmægleren.

Beslutning
Præsteboligen ønskes dog solgt for højst mulige
pris.
Salgskontrakt og salgssum skal betinges af
godkendelse af PU.
Der skal endvidere foreligge en skriftlig udtalelse
fra sognepræsten.
Det forventes samtidigt, at ny præstebolig kan
bygges og anlægges for ialt 3 mio. kr.

Evt. salg af præstebolig

9

Løgstør MR - Genbehandling af ansøgning nyt sognehus
Sag: Sognehus (1254) - Løgstør Sogn
Efter PU´s fastholdte bevilling på 12 mio. kr. i
marts 2014, har Løgstør MR haft møde med
eksterne ang. fundraising til det resterende
finansieringsbeløb. I forbindelse med videre
sagsbehandling (fundraising) ønskes en betinget
godkendelse af projektet for at kunne få
positive tilbagemeldinger.

PU fastholder bevillingen på 12 mio. kr., men
godkender tegningerne betinget af at
menighedsrådet selv kan rejse midlerne, udover de
af provstiet bevilligede midler, ved fundraising til
opførelse af sognehuset og kapel.
Det blev vedtaget at sagsbehandling med
fundraising skal være tilendebragt senest et år fra
Stiftets principgodkendelse af projektet. Lykkedes
det ikke, skal menighedsrådet påbegynde opførelse
af sognehus og kapel inden for afsatte beløb.
Sagen vidresendes til Viborg Stift.

Ansøgning (genbehandling) - sognehus Løgstør
Overslag Løgstør Sognehus
Referat - møde sognehus
Svar fra Provstiudvalg

Referat,22-01-2015
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Orientering
10

Gedsted MR - Handicaptoilet kapelbygning
Sag: Gedsted Kirke kapel - økonomiramme
(dok. 1), Gedsted Kirkegård og toilet - overslag
(dok. 2), Vedtægt Gedsted Kirkegård (dok. 3),
Gedsted Kirkegård tegning (dok. 4) (1712) Gedsted Sogn
Viborg Stift har principgodkendt
dispositionsforslag.
Der kan derfor arbejdes videre med
deltailprojekt, til senere godkendelse hos
Viborg Stift.

Der blev orienteret om sagen.

Principafgørelse fra Stiftet

11

Løgstør MR - Embedsbolig til rådighed ifm
præstestilling
Sag: Ansøgning til Stiftet om embedsbolig
fritagelse ifm præstestilling Løgstør m.fl.sogne
(1957) - Løgstør Sogn
Ansøgning er fremsendt til Viborg Stift om
fritagelse af tvunget valg af embedsbolig ifm
opslået præstestilling.

Der blev orienteret om sagen

VS: præstestilling i Løgstør m.fl.sogne

12

Viborg Stifts godkendelse af årsbudget 2015
PUK
Sag: Godkendt årsbudget 2015 for
Vesthimmerlands Provsti (1944)
Viborg Stift har fremsendt godkendelse af
årsregnskab 2013 for Vesthimmerlands
Provstiudvalg.

PUK regnskabet er godkendt af Viborg Stift.

Stiftsgodkendelse årsregnskab 2013

13

Regnskab - Luthers Nøgle
Sag: Konfirmand event - Luthers Nøgle (1667)
- Simested Sogn

Konfirmand-arrangementet blev afholdt inden for
det bevilgede beløb på kr. 75.000.

Regnskab for Luthers Nøgle

14

15

Evt.

Aars MR - Endelig godkendelse af ny
præstebolig.
Sag: Vedr.præstebolig Søndre Boulevard
(1320) - Aars Sogn
Aars MR ønsker endelig godkendelse af
Referat,22-01-2015

Næsborg MR har søgt om ny indgangsdør til
kirken. Viborg Stift har fremsendt godkendelse af
fremsendt forslag, dog med visse betingelser
nævnt.
TILLÆGSPUNKT BLEV BEHANDLET:
Ansøgningen blev godkendt

Side: 4

Orientering
Aars MR ønsker endelig godkendelse af
opførelse af ny præstebolig for at kunne
underskrive og dermed godkende
totalentreprisekontrakten.
VS: Endnu et punkt til dagsordenen i morgen:
Endelig godkendelse af præstebolig i Aars

16

Salling MR - evt. køb af nabohus.
Sag: Salling MR - evt. køb af hus på
tvangsaution (1984) - Salling Sogn
Salling MR ønsker at købe en ejendom
beliggende ved siden af kirken. Bygningen
skæmmer og ved nedrivning, bliver der
samtidig mulighed for etablering af p-plads og
forbedring af tilkørselsforhold.
Salling MR forventer selv at kunne afholde
udgifterne.

TILLÆGSPUNKT BLEV BEHANDLET:
Ansøgningen godkendes.
Provstiet vil dog gøre MR opmærksom på, at den
resterende saldo vedr. arv til forskønnelse af kirken
ikke kan frigives til et sådant formål.

Ansøgning Salling MR

17

Optagelse i samarbejde om
personalekonsulentvirksomhed.
Sag: Anmodning om optagelse i samarbejde
om personalekonsulentvirksomhed (1985)
Skive, Salling og Holstebro Provstier har
indledt samarbejde om ansættelse af
fuldtidspersonalekonsulent. De vil derfor gerne
optages i eksisterende samarbejde, hvor også
Vesthimmerlands Provsti er med i. Der kræves
således godkendelse fra PU for optagelse i
vedtægten.

TILLÆGSPUNKT BLEV BEHANDLET:
Ansøgningen tiltrædes.

Anmodning om optagelse i samarbejde om
personalekonsulentvirksomhed
SV: Anmodning om optagelse i samarbejde om
personalekonsulentvirksomhed

Mødet sluttede kl. 17.30.

Referat,22-01-2015
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