Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg
PU møde 12. februar 2015. Kl. 15.00
Mødested: Provstikontoret, Messevej 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
1

Godkendelse og evt. tilføjelser til dagsorden.
Gedsted Kirkekasse har indsendt ansøgning
ang. ændring af opsparingskonto. Dette punkt
kan optages, da PU er fuldtalligt.

2

Beslutning

Vindblæs MR - ny belægning på
kirkegården.
Sag: Ansøgning - ny belægning på
kirkegården, Vindblæs Kirke (2004) Vindblæs Sogn
Vindblæs MR ønsker forbedring af
adgangsforhold til kirke og kirkegård og har
derfor udarbejdet materiale (plan og fotos)
vedr. ny belægning. Der har ikke været en
arkitekt involveret, da MR skønner det ikke er
nødvendigt. Dog er der taget hensyn til notat fra
kirkegårdskonsulent, udarbejdet jan 2014.
Der indhentes udbud fra 3 lokale
entreprenører/anlægsgartnere. Den billigste pris
vil her vægte, dog med forbehold til frit at
kunne vælge blandt de 3 tilbud.
Forventes udført aug-okt 2015 og
finansieringen forventes finansieret via egne
midler.

Det nye punkt blev godkendt og ansøgningen
optages som pkt. 9.

Ansøgningen tiltrædes.
MR bør dog være opmærksom på, at granitsten kan
være glatte at gå på om vinteren.

Ansøgning om ny belægning på kirkegaarden.
Vindblæs Kirke

3

Simested Præstebolig - Svar fra
byggesagskyndig
Sag: Præstebolig - fugt i kælder (1807) Simested Sogn
Der er modtaget svar fra byggesagskyndig.

Inden PU kan træffe afgørelse herom, skal der
indhentes en udtalelse fra Teknologisk Institut.

Svar fra byggesagskyndig: Simested - Fugt i
kælder i Præstebolig

4

Ulstrup-Gundersted MR - nyt orgel.
Sag: Ulstrup-Gundersted MR - Ansøgning om
nyt orgel (2018) - Ulstrup Sogn
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Mødepunkt
Ulstrup-Gundersted MR ønsker at udskifte det
nuværende orgel til et nyt, brugt orgel.
Dette skyldes både dårlig lyd samt dårlig
arbejdsstilling for organist, hvilket bekræftes
via udtalelse fra orgelkonsulent.
Pris iflg. tilbud kr. 187.000 inkl. moms.
MR afholder alle udgifter ifm anskaffelsen.

Beslutning
kirkekassen.
Provst Hanne Petersen forlod mødelokalet under
drøftelserne af dette punkt.

ansøgning om nyt orgel

5

Fælles politik i MR ang. kørselsgodtgørelser
til vikarer.
Sag: Fælles politik i menighedsrådene
angående kørselsgodtgørelse til vikarer - bedre
organisering af provstiets menighedsråd
(1997) - Ranum Sogn
Ranum Malle MR har rettet henvendelse ang.
kørselsgodtgørelse til vikarer. Ikke alle MR i
provstiet følger den foreslåede politik, nemlig
at det er et mellemværende mellem den ansatte
og SKAT. Dermed er arbejdsvilkårene ikke ens
i provstiet, og det vanskeliggør processen
omkring brugen af vikarer.

PU kan kun henstille til at følge takstbladet, idet det
som nævnt i ansøgningen er et mellemværende
mellem ansatte og SKAT.
Med hensyn til stillingsnormering kan MR
overdrage dette til provstiet, men dette kan kun ske
på det første budgetsamrådsmøde efter valg af MR.
Punket - drøftelse af vikarlønninger - vil blive
medtaget på næste budgetsamrådsmøde til fælles
dialog.

SV: Fælles politik i menighedsrådene angående
kørselsgodtgørelse til vikarer - bedre
organisering af provstiets menighedsråd
VS: Fælles politik i menighedsrådene angående
kørselsgodtgørelse til vikarer - bedre
organisering af provstiets menighedsråd

6

TPC kursus for samtlige præster i provstiet.
Sag: Ansøgning præsteprovstikursus TPC
(2020)
Provsten ansøger om kr. 112.000 vedrørende
afholdelse af et fælles kursus for samtlige
præster i provstiet.
Derfor ønskes kr. 112.000 hensat til formålet på
budget 2016.
Kurset afholdes i Løgumkloster.
Der ønskes samtidigt afholdt et tilsvarende
kursus mindst hver tredje år fremadrettet,
hvorfor der fremover ønskes afsat et beløb
netop til dette formål.

Ansøgningen tiltrædes og der vil blive hensat kr.
112.000 til formålet på budget 2016.
Samtidigt vil der blive afsat et tilsvarende beløb til
formålet mindst hver tredje år.
Provst Hanne Petersen og præst Niels Iver Juul
deltog ikke i drøftelserne af dette punkt.

Ansøgning

7

Langtidsplanen.
Sag: Langtidsplanen (2019)
Drøftelse af langtidsplanen.

Hensigten med langtidsplanen blev drøftet.

Langtidsplanen

Det blev besluttet, at provsten udarbejder et oplæg
til næste møde, hvor emnet tages op igen.
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Mødepunkt

8

Beslutning

Evt.
Kirkeværge Martin Riisgaard-Jensen, Ranum
Malle MR har rettet henvendelse ang. provstiets
mail vedr. mødeafholdelse jf. de indkomne
ansøgninger.

Mødedatoerne 11. marts el. 18. marts, begge dage
kl. 16.30 blev foreslået, og provsten vender tilbage
til MR herom.
Provsten orienterede om energimøde, der blev
afholdt i Odense vedr. opvarmning i kirker mv. I
mødet deltog også PU medlem Poul T. Nielsen
PU medlem Axel H. Pedersen orienterede om
afholdt møde i Skoletjenesten.

9

Gedsted - Ændring af opsparingskonto.
Sag: Ændring opsparingskono (2029) Gedsted Sogn
Gedsted MR har haft en opsparingskonto, til
dækning af ekstraordinære udgifter ifm
udskifting af hækplanter på kirkegården.
Dette projekt er færdiggjort og saldo udviser +
kr. 72.085,74.
Derfor ønskes kontoen ændret til nyt formål:
indkøb af maskinpark.

Da kontoen "Frie midler" er negativ med kr.
27.299,00 jf. årsbudget 2015, kan dette ønske ikke
imødekommes.
Kontoen skal derfor ophæves og beløbet skal
tilbageføres til driften.

Gedsted - Ændring opsparingskono

Mødet sluttede kl. 17.00
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