Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg
PU møde 11. februar 2016. Kl. 15.00
Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars

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

Beslutning

1

Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsorden.

Da PU ikke er fuldtalligt kan der ikke tilføjes nye
punkter til den udsendte dagsorden.
Dagsorden blev således godkendt.

2

Overlade Kirke - Endelig godkendelse af
istandsættelse.
Sag: Kirkerestaurering (1676) - Overlade
Sogn

PU godkendte istandsættelse af
kirkerestatureringen i Overlade Kirke.

Overlade Kirke - Endelig godkendelse af
istandsættelse.

3

V. Hornum Præstegård - renovering og
tilbygningsprojekt.
Sag: Renovering præstebolig - Vester Hornum
- Hyllebjerg og Flejsborg (2336) - Vester
Hornum Sogn
Resulatat af licitation, tilbud fra billigste
udbyder samt redegørelse for forskel mellem
projektbudget og licitation (billigste tilbud) er
fremsendt.

PU bevilgede det fremsendte renoveringsprojekt til
en økonomisk ramme på max. 2,9 mio. kr. og
resten skal finansieres via egne midler.

Resultat af licitation.
Tilbygning og renoveringsprojekt - bilag og
tegninger vedhæftet
Oversigt prisafvigelse mellem budget og
licitation.

4

Aalestrup MR - Fjernelse af skorsten.
Sag: Aalestrup MR - Ansøgning - Fjernelse af
skorsten. (2638) - Aalestrup Sogn
MR søger om tilladelse til at fjerne skorsten,
anslået pris kr. 50.000 excl.moms.
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Ansøgningen vil blive videresendt til Viborg Stift
med anbefaling.
Projektet finansieres via egen betaling.
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Mødepunkt

Beslutning

Iflg. synsudskrift 2015 påpeges det, at der bør
træffes foranstaltninger til hindring af løbesod,
der drypper fra skorstenspibe.
Reparation er tidligere udført og vil skulle
gentages jævnligt, anslået pr. 12.000 excl.
moms pr. gang.
Mail vedr. ansøgning om fjernelse af skorsten.

5

Aalestrup MR - Fjernelse af
carport/redskabsskur.
Sag: Aalestrup MR - Ansøgning - Fjernelse af
carport/redskamsskur. (2637) - Aalestrup
Sogn
MR ansøger om tilladelse til at fjerne
carport/redskabsskur bag kapel, da graveren
ikke længere finder den påkrævet.

Ansøgningen videresendes til Viborg Stift med
anbefaling.
Projektet finansieres via egen betaling.

Iflg. synsudskrift 2015 bør den ellers renoveret.
Billeder er efterfølgende fremsendt til PU.
Mail vedr. ansøgning.
Billeder

6

Aalestrup Kirkegård - Ansøgning om
kirkegårdsændringer.
Sag: Aalestrup Kirkegård - Ansøgninger.
(2675) - Aalestrup Sogn
MR har fremsendt ansøgning om
kirkegårdsændringer.
Endvidere er vedlagt rapport fra
kirkegårdskonsulent.
(Sagen har dog tidligere været på PU møde)

Sagen har tidligere været behandlet på PU møde og
der gives således igen afslag på ansøgningen.

VS: Ansøgning til provstiudvalg

7

Udbud af provstirevisionen i 2016.
Sag: Høringsbrev PU - Udbud af
provstirevisionen i 2016 [Sag:16/749] [Dok.nr.:11871/16] (2660) - Viborg Stift
Skrivelse er modtaget ifm udbud af
provstireivison og Stiftet ønsker derfor oversigt
over kirkelige kasser i provstiet returneret i
udfyldt stand.

PU har intet at bemærke hertil.

[Sag:16/749] - [Dok.nr.:11871/16] Høringsbrev
PU - Udbud af provstirevisionen i 2016

8

Lønforhandling - personalekonsulent.
På lukket dagsorden
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Mødepunkt

9

Ændring af HR-udvalg.

Beslutning

Der er ikke modtaget svar hertil, så punktet
udsættes.

Punktet var på sidste PU møde, og udvalget bad
om yderligere oplysninger med fordele og
ulemper ved at ændre konceptet fra stiftsbaseret
HR-udvalg til lokale HR-udvalg.
10

Regnskabsinstruks.

Regnskabsinstruksen blev godkendt og
underskrevet.

Regnskabsinstruks er ajourført og kræver
dermed en ny godkendelse.
11

Evt.

Der blev orienteret om skoletjenesten, der nu er
blevet en permanent ordning. Der har været afholdt
erfa dag, hvor flere emner blev drøftet.
Der blev spurgt til deadline omkring Løgstørs
sognehus og fundraising.
Forhold blev drøftet vedr. flytninge, der kommer til
provstiet og ønsker dåb, hvor der skal benyttes tolk,
der kan farsi.
Der blev orienteret om mødeaktiviteterne d. 16.
marts med formænd, kassererer og
kontaktpersoner.
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Orientering
12

Næsborg Kirke - svamp og råd i loftet.
Sag: Næsborg Kirke - svamp og råd i loftet.
(2673) - Næsborg Sogn
På baggrund af forsikringsanmeldelse har MR
fået foretaget undersøgelse af svamp og råd i
kirkens loft.
Disse svar er videresendt til provstiet til
orientering.

Der blev orienteret om sagen.

VS: Næsborg Kirke

13

Næsborg MR - Fordeling af salgssum forpagterbolig.
Sag: Næsborg Forpagterbolig - frasalg af
bygninger ved avlsgården (1748) - Næsborg
Sogn
Stiftet har rettet henvendelse ang. fordeling af
salgssum i forbindelse med salg af
forpagterbolig.

Der blev orienteret om sagen.

Næsborg - salg af forpagterbolig - spørgsmål
fra Stift (fordeling af salgssum)
SV: Næsborg - salg af forpagterbolig fordeling af salgssum (spørgsmål fra Stift)

14

Malle Kirke - genskabelse af kirke og 4
bronzealderhøje.
Sag: Malle Kirke - Genskabelse af kirke og 4
bronzealderhøje. (2664) - Malle Sogn
MR ønsker genskabelse af kirke og 4
bronzealderhøje som sammenhængende
historisk monument. Kirken skal varigt
fritlægges og føres tilbage til sit oprindelige
1700-tals udseeende, tækket med bly.
Dette indebærer bl.a. at nuværende tegltag på
kirken skal ersattes med flytag,
bygning/ejendom syd for kirken erhverves med
senere henblik på nedrivning samt
omkringliggende træbevoksning skal fjernes.

Der blev orienteret om sagen.

Bilagsmateriale.

15

Møde med provstirevisor m.fl., Viborg Stift.

Der blev orienteret om mødet.

Der har netop været afholdt møde mellem
provstirevisor og provstier, samt stiftspersonale.
16

Indkøb af IT-udstyr til PU.

I-Pad´s blev udleveret til PU medlemmerne.
Den skal returneres igen ved udtrædelse af PU.

Indkøbt I-Pads vil blive udleveret til PU
og indkøbt ny mobiltelefon til provst vil blive
udleveret.
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Mødet sluttede kl.
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Underskrifter vedr. møde d. 11-02-2016

Hanne Petersen

Axel Holger Pedersen

Hanne Petersen

Mogens Brinck

Niels Iver Juul

Poul Thorvald Nielsen

Thorkild Nielsen

Villy Schrøder Jørgensen
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