Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg
PU møde 18. august 2016. Kl. 15.00
Mødested: Provstikontoret, Messevej 2, 9600 Aars

Mødedeltagere:
Hanne Petersen, Villy S. Jørgensen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen, Niels Iver Juul.
Fraværende: Thorkild Nielsen. Thorkild har tidligere meldt afbud til alle eventuelle møder i hele august
måned.
Under pkt. 2: oplæg ved Leder Leif Sondrup, Folkekirkens Familiestøtte, Aalborg.
Referent: Birgit H. Christensen
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse og evt. tilføjelse til dagsorden.

Der var ikke nye punkter til dagsordenen, da
provstiudvalget ikke var fuldtalligt.
Dagsordenen blev herefter godkendt.

2

Folkekirkens Familiestøtte.
Sag: Møde om evt. inddragelse i Folkekirkens
Familiestøtte, (2788) - Viborg Stift
Efter ønske på PU møde i juni, hvor sagen blev
drøftet er der aftalt indlæg ved Leif Sondrup,
Leder af Folkekirkens Familiestøtte, Aalborg.

Leif Sondrup fortalte om Folkekirkens
Familiestøtte, baggrunden for stiftelse af dette og
hvad der arbejdes med.

Møde om Folkekirkens Familiestøtte

Det blev besluttet, at Folkekirkens Familiestøtte
skal præsenteres for samtlige menighedsråd i
provstiet ved et møde, og efterfølgende skal der ske
en afstemning, om provstiet skal ansætte en
koordinator
Der afsættes kr. 600.000 til projektet i budget 2017.
Såfremt menighedsrådene ikke ønsker at være med
i projektet, vil dette beløb blive overført til puljen
med omlægning af kirkegårde/diger.

3

Alstrup Kirke - Udskiftning af kirketag.
Sag: Alstrup Kirke - Udskiftning af kirketag
samt tag velfærdsbygning (2079) - Alstrup
Sogn
MR søger om bevilling til udskiftning af tag på
kirkebygning og graverbygning.
Efter nærmere eftersyn kræves det også, at
tagkonstruktion over kirkeskib og kor skal
udskiftes.
Tagsten skal understryges og det oprindelige
tagudhæng skal genetableres.
På våbenhus skal der udføres gesims magen til
det oprindelige og tagsten skal også her
understryges.

Ansøgningen blev bevilget.
Der er allerede bevilget kr. 1.000.000 til dette
projekt og restfinansieringen vil ske via optagelse
af lån i Stiftet.
Villy Jørgensen forlod mødelokalet under drøftelse
af dette punkt.

Samlet budget inkl. moms kr. 1.872.544.
Der er bevilget 1 mio. kr. i ligningen 2016 til
projektet.
Referat,18-08-2016
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Mødepunkt

Beslutning

Alstrup Kirke - Ansøgning - Udskiftning af
taget

4

Simested Præstegård - Renovering ifm
skimmel.
Sag: Præstebolig - Skimmelsvamp i kælder
(1807) - Simested Sogn
Resultat af licitation er fremsendt af MR.
Overslag kr. 1.009.420 inkl. moms.
Byggestart 1. aug. 2016.
Licitation godkendt af provst pva PU og der
skal således udarbejde en finansieringsplan.

Der er allerede bevilget kr. 1.000.000 til dette
projekt.
Det blev besluttet, at MR selv skal finansiere
udgifterne udover dette beløb.

Der er i ligning 2015 bevilget kr. 1.000.000,
hvoraf der i juni 2015 er udbetalt kr.
362.537,85.
Saldo vedr. denne bevilling er således kr.
637.462,15.
Skimmelrenovering og nyt baderum.
Simested Præstegaard - Overslag signeret af
præstegårdsudv. formand
Licitation tiltrædes af provst pva PU.

5

Ansøgning - Kirkelig musical i
Vesthimmerland.
Sag: Ansøgning Kirkelig musical (2911)
Fælles ansøgning til Rebild, Hadsund og
Vesthimmerlands provstier om tilskud på kr.
25.000 fra hvert provsti til afholdelse af kirkelig
musical i Vesthimmerland.

Ansøgnignen blev tiltrådt.

Musicalen skal være et tilbud til unge fra 8.-10
klasse og gymnasiet. Det ønskes afholdt en uge
i skolerne sommerferie fra mandag til fredag.
Samlet budget på kr. 75.000 til dækning af leje
af ungdomsskole, forplejning, reklameudgifter
og lys/lyd/kulisser/kostumer mv.
Ansøgning Kirkelig musical

6

Godkendelse af foreløbig ligning 2017.

Kirkeskat provsti/kommune blev godkendt.
Dog med forbehold om ændring, idet der pt er afsat
kr. 500.000 til Folkekirkens Familiestøtte. Dette
beløb skal ændres til kr. 600.000.
Bilag skal derfor redigeres for kr. 100.000.
Bilag af ligningsmidler 2017 lavet på budgetmøde
d. 17. august blev godkendt.
Ligeledes med redigering for yderligere kr. 100.000

Referat,18-08-2016
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Mødepunkt

Beslutning
til Folkekirkens Familiestøtte.
Mogens Brinck stemte imod ligningen 2017 med
flg. begrundelser:
Kompensation for renteændringer skal som
udgangspunkt komme alle sogne tilgode.
Den mekaniske fremskrivning på 2% erstattes med
hvad det bør koste at drive det enkelte sogn, også
med hensyntagen med den grafiske udvikling.
Kirkeskatten nedsættes med 0,01%.
Hjemfaldne gravstedkapitaler udgår af
ligningsfordelingen.

7

PUK - 2. kvartalsrapport til godkendelse.
Sag: PUK - 2. Kvartalsrapport 2016 (2913)
Godkendelse af 2. kvartalsrapport til
godkendlese.
Regnskab for studietur for samtlige præster til
Berlin i maj vedlagt.

2. Kvatalsrapport blev godkendt.

PUK - 2. Kvartalsrapport 2016
Regnskab - studietur for præsterne - Berlin maj
2016

8

Evt.
Der arbejdes på udarbejdelse af et kulturblad
her i kommunen og Mogens Brinck spurgte ind
til provstiets rolle her.

Hanne Petersen orienterede om punkterne på
budgetsamrådsmødet og om hvorvidt PU havde
emner til mødet.

Referat,18-08-2016

Hanne Petersen orienterede om henvendelse hun
har fået i denne forbindelse.
Det blev besluttet, at provstiet ikke ønsker at være
med i dette kulturblad.

Punkterne på mødet blev drøftet.
Kurser til det nyvalgte menighedsråd blev drøftet.
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Orientering
9

Gedsted Præstebolig - Skimmelsvamp.
Sag: Skimmelsvamp Gedsted præstegård
(2914) - Gedsted Sogn
Der er taget kontakt til Teknologisk Institut
grundet mistanke om opstået skimmelsvamp i
kælder og køkken i Gedsted præstebolig.
Når rapport er modtaget, skal der udarbejdes en
handlingsplan.

Der blev orienteret om sagen.
Det skal undersøges om forsikringen kan dækkes
dette.

Skimmelsvamp Gedsted præstegård
SV: Skimmelsvamp Gedsted præstegård
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Løgstør MR - Afgørelse fra Stiftet.
Sag: Nyt Sognehus (1254) - Løgstør Sogn
Stiftet har godkendt opførelse af nyt sognehus
med baggrund i udtalelser fra hhv. Den kgl.
bygningsinspektør og Nationalmuseet.

Der blev orienteret om sagen.

AFGØRELSE - opførelse ny sognehus
[Sag:15/994] -

11

Farsø MR - Afgørelse fra Stiftet.
Sag: Ansøgning - renovering mv graverhus
(2083) - Farsø Sogn
Stiftet har godkendt projeket - ansøgning om
tilbygning samt istandsættelse af graverbygning
- dog med visse forudsætninger:

Der blev orienteret om sagen.

Nationalmuseets kirkearkæologer skal
kontaktes mindst 5 uger før byggeri for at aftale
omfanget af den arklæologiske indsats.
Materialegården skal tilpasses således, at den
får en rektangulær form og følger kirkegårdens
øvrige rette linjer.
Dernæst følger 3 punkter med anbefalinger.
Projektet skal finansieres med et engangsbeløb
via ligning 2016 på kr. 2,2 mio. samt egne
midler.
AFGØRELSE - udvidelse m.v. - Tilbygning til
samt istandsættelse af graverbygning

12

Næsborg Kirke - Nyt tag.
Sag: Næsborg MR - nyt tag kirketårn (pga råd
og svamp) (2478) - Næsborg Sogn
Der er modtaget udtalelse fra kgl.
bygningsinspektør og Nationalmuseet vedr.
fremsendt ansøgning om nyt tag på Næsborg
Kirke.

Referat,18-08-2016

Der blev orienteret om sagen.
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Orientering

Besigtigelsesrapport fra Nationalmuseet
afventes, hvorefter projektet skal fremsendes til
Stiftet på ny til udtalelse.
Anmodning om yderligere oplysninger - Nyt
tag på kirken [Sag:12/1906] -

13

Farsø Kirke - Stiftet ønsker ny tilrettet
projekt.
Sag: Farsø Kirke - Nyt tag kirketårn - samlet
mappe og tegninger (2765) - Farsø Sogn
På baggrund af udtalelser fra klg.
Bygningsinspektør og Nationalmuseet ønsker
Stiftet ny tilrettet projekt beskrivelse tilsendt.

Der blev orienteret om sagen.

Anmodning om tilrettet projekt - Nyt tag på
kirketårn

14

Farsø - Forslag til lokalplan nyt
boligbyggeri.
Sag: Forslag til lokalplan 1051 kp till. 09-3051 Byomdannelse af erhvervsområde til
boligformål i Farsø [Sag:16/4477] [Dok.nr.:86102/16] (2895) - Farsø Sogn
Vesthimmerlands Kommune har fremsendt
forslag til lokalplan i offentlig høring for
området ved Nørregade, Farsø.
Der påtænkes opført nyt boligbyggeri.

Der blev orienteret om sagen.

[Sag:16/4477] - [Dok.nr.:86102/16] Forslag til
lokalplan 1051 kp till. 09-3-051 Byomdannelse
af erhvervsområde til boligformål i Farsø
SV: [Sag:16/4477] - [Dok.nr.:86102/16]
Forslag til lokalplan 1051 kp till. 09-3-051
Byomdannelse af erhvervsområde til
boligformål i Farsø

15

Østerbølle Kirke - Delvis renovering i
kirken.
Sag: Østerbølle MR - Delvis renovering i
kirken. (2896) - Østerbølle Sogn
For at bevare kirken velfungerende,
tidssvarende og inspirerende ønskes der en
delvis renovering som indeholder:
- Udskiftning af ældre orgel - nedtagning af
orgel.
- Ændring i NV bænkerækker - fritlægning af
kvindedør.
- Reetablering af gulv - som den øvrige del af
kirken.
- Afmontere el og reetablering.

Referat,18-08-2016

Der blev orienteret om sagen.
Det blev taget til efterretning.
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Østerbølle MR - udkast - delvis ren. i kirke
Spørgsmål omkring brug af orgel konsulent

16

Vilsted Kirke - Overslag på restaurering af
historisk inventar.
Sag: Vilsted Kirke - Besigtigelsesrapport april
2007, Vilsted Kirke - besigtigelsesrapport juni
2013 (2814) - Vilsted Sogn
Tilbud på behandling af historisk inventar:

Der blev orienteret om sagen.

Epitafie - kr.239.550,62
Alterkrucifiks - 71.768,75
Alterbord - 13.017,50
Ældre maleri - 40.706,25.
Beløbene er inkl. moms og skønnet.
VS: Tilbud på behandling af historisk inventar i
Vilsted Kirke
Vilsted Kirke - Besigtigelsesrapport april 2007,
Vilsted Kirke - besigtigelsesrapport juni 2013

17

Ulstrup kirkegård.
Sag: Ulstrup-Ideskitse for kirkegårdens
sydøstlige område-MBA.01.2016 (2907) Ulstrup Sogn
Ideskitse er fremsendt fra kirkegårdskonsulent.

Der blev orienteret om sagen.

Ulstrup-Ideskitse for kirkegårdens sydøstlige
område-MBA.01.2016

18

PUK budget 2017 - nyt.
Sag: PUK - Budget 2017 påstemplet - til
godkendelse PU (2784)
Nyt budget grundet fortrinsvis ændring i
udgiften til planlagt konfirmandsarrangement
samt ændring i stiftsbidrag.

Der blev orienteret om sagen.

Nyt PUK budget 2017 til godkendelse.

19

Præsteskifte i Alstrup, Louns og Strandby.

Der blev orienteret om sagen.

20

Barnets Blå Hus.
Sag: Barnets Blå Hus (2920)
Der er nu en afdeling af Barnets Blå Hus i Aars.

Der blev orienteret om sagen.

Barnets Blå Hus Vesthimmerland
Referat,18-08-2016
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Barnets Blå Hus Vesthimmerland

Mødet sluttede kl. 17.50
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Underskrifter vedr. møde d. 18-08-2016

Hanne Petersen

Axel Holger Pedersen

Hanne Petersen

Mogens Brinck

Niels Iver Juul

Poul Thorvald Nielsen

Thorkild Nielsen

Villy Schrøder Jørgensen
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